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Frederike Palmen 
op Radio 4
TWELLO.- Het radioprogramma 
Opium op 4 besteedt donderdag 
31 juli een uur  lang aandacht aan 
het duo Frederike Palmen, sopraan 
en Ward Reijmerink, gitaar. Zij zoe-
ken in hun muziek antwoord op 
de vraag  hoe en of de muziek van 
Dowland, Händel en Purcell  nog 
in relatie kan  staan met onze tijd. 
Frederike  behaalde onlangs haar 
master of music-theaterzanger/
singer-performer. Ward  heeft zijn 
bachelor klassieke gitaar en start 
in september met zijn masterop-
leiding. De radio-uitzending begint 
om  22.30 uur.  

Kopij 
Klompenkrant
TWELLO.- Op 5, 6, en 7 september 
staat Twello weer in het teken van 
het jaarlijkse Klompenfeest. Ook 
dit keer wordt er een geheel in Full 
Colour uitgevoerde klompenkrant 
verspreid en wel in een oplage van 
105.000 stuks. Particulieren, be-
drijven, verenigingen enz. krijgen 
vanaf heden de gelegenheid om 
aan bezoekers van het klompen-
feest hun activiteiten kenbaar te 
maken. Dit kan door het inzenden 
van kopij (event. met foto). De spe-
ciale klompenkrant is een uitgave 
van uitgeverij Jacobs Producties. 
Het extra grote verspreidingsgebied 
maakt dat uw informatie bij velen 
onder de aandacht wordt gebracht.

Kopij kunt u, liefst zo spoedig mo-
gelijk (15 augustus), sturen aan A. 
Alburg, Parelhoendreef 7, 7391 EC, 
Twello of alburg.adri@gmail.com 
of naar Voorster Nieuws, Stations-
straat 17, 7391 EG, Twello, of mai-
len naar info@voorsternieuws.nl.

Gevarieerd programma 
100 van Pampus 
POSTERENK.- Dit jaar zal van vrijdag 29 tot en met zondag 31 augustus 
weer de 100 van Pampus worden gehouden. De organisatie laat alvast weten 
dat er tijdens dit weekend volop activiteiten zijn voor zowel jong als oud. Zo 
is er een Teenage Party die alleen toegankelijk is voor bezoekers vanaf groep 
6 (leeftijd t/m 14 jaar). Verder kunnen bezoekers dat weekend genieten van 
onder meer: DJ Kicken, RAW Hardstyle DJ’s (GZ Préparty), de band ‘N Keer 
wat anders en  DJ McStone.  De vrijdagavond en de zondagmiddag zijn gratis 
toegankelijk. Voor de zaterdagavond gaat de kaartverkoop binnenkort van 
start. Het vogelschieten op zondag is zowel voor volwassenen en jeugd. Voor 
het volledige programma en de actuele informatie rondom de voorverkoop, 
zie de website: www.100vanpampus.nl of de Pampus Facebook pagina. 

Veel muziek en optredens 
bij Welsumse Karmse

WELSUM.- Elke avond is er weer feest in de tent op dit jaarlijkse drie 
daagse evenement. De vrijdagavond is voor de Powerband. Deze vro-
lijke, enthousiaste heren Jan Steegink (drum en zang) en Sjon Rodijk 
(toetsen en zang) maken van elk feest een knalfeest. Van rock’n roll tot 
Hollandse toppers en alles wat daar tussen zit wordt enthousiast ten 
gehore gebracht. Het maakt de heren niks uit, als het maar feest wordt 
samen met het publiek. Uiteraard alles 100% live.

HillstreetLive
De zaterdagavond Kermis Party 
wordt door HillsstreetLive en DJ 
Sander neergezet.
De Party Coverband Hillstreet live 
komt zaterdag avond vanaf 20.00 
uur weer een flink feest maken. De 
actieve band die in coverland het 
verschil maken omdat ze, geheel 
vanuit hun passie, kilometers willen 
maken op het podium. Daarnaast 
hebben ze bijna allemaal een gede-
gen opleiding aan diverse conserva-
toria in Nederland. Het gemak waar-
mee de band muziek en publiek 
aanpakt, de manier van arrangeren, 
de wijze waarop ze hun publiek 
alle muzikale hoeken van de zaal 
laten zien: dat is het verschil. Van 
oorsprong en inmiddels al ruim 10 
jaar staat HillstreetLive bekend als 
Amstel Coverband en de mannen 
die door Heineken worden gezien 
als huisband. HillstreetLive komt je 
halen op de Kermis Party! 

DJ Sander
Toen Sander 14 jaar was besloot hij 
het geld wat hij met kranten bezor-
gen verdiende om te zetten in een 
DJ-setje. Zijn doel was een eigen 

drive-inshow te hebben. Hij mocht 
draaien bij SJW Peco, eerste doel 
bereikt. Daarna werd het tijd voor 
de volgende stap: achter de knop-
pen staan bij grote drive-inshows 
en discotheken zoals Boode in Ba-
thmen, Bills Bar in Markelo, De Zak 
in Apeldoorn en allerlei feesten en 
partijen. Dat Sander een feest kon 
neerzetten werd steeds duidelijker. 
Zelfs de bekende wintersport gebie-
den bleven niet gespaard. Sander 
is een bekende in de regio en kent 
zijn publiek dan ook door en door 
en vindt met de muziek aansluiting 
bij zijn publiek. DJ Sander draait op 
zaterdag- en zondagavond naast de 
optredende bands.

Familiemiddag
Zondag is familiedag op de Karmse, 
daarom is de Show van Tommie’s 
woeste wilde westen uitgenodigd 
voor de zondagmiddag. Een betove-
rend verhalen boek komt tot leven en 
neemt je mee naar het woeste wilde 
westen. Een bende gevaarlijke cow-
boys probeert een kudde “indianen” 
paarden te stelen. En wat er dan ge-
beurd! Een spannend spektakel voor 
jong en oud! De Wobblingdancers 
met hun linedancen staan ook op de 
zondagmiddag gepland. Zij houden 
van de echte oude country muziek. 
De linedancers begonnen eerst meer 
als grapje, maar later echt serieus, 
met goed geluid, apparatuur en in-
stallatie. Na een beetje puzzelen en 
wiebelen om een passende naam te 

bedenken kwamen ze op de Wob-
bling Dancers. 

Fragment op verzoek weer terug
Op veler verzoek na het optreden 
op de Karmse van vorig jaar is de 
band Fragment nogmaals een keer 
uitgenodigd op de Kermis Party. Zij 
zetten zondagavond de party in de 
tent neer.
Jono (gitaar), Tim (vocals en drum) 
en Dave (vocals en bass) zijn geza-
menlijk bekend als de band Frag-
ment. De drie Engelsen omschrijven 
zichzelf als de meeste bekende on-
bekende band in Holland, het land 
waar ze nu wonen en werken. In de 
pers worden ze omschreven als de 
beste live act van Nederland. Tim, 
Dave en Jono ontmoetten elkaar op 
school in Essex waar ze met een 
paar vrienden de band Fragment 

vormden. Ze begonnen met spelen 
in Nederland op de Lijnbaan in Rot-
terdam, gewoon voor voorbijgangers. 
Verschillende club eigenaars zagen 
ze daar spelen en zo kwamen ze aan 
de eerste concerten. Er vond zelfs 
een optreden in Ahoy plaats. Inmid-
dels is dat al enkele jaren geleden, 
maar de interesse in de band is groot. 
Ze spelen in volle zalen door heel 
Nederland, verschijnen geregeld op 
de radio en zijn bezig een eigen al-
bum op te nemen (m.b.v. Syb van 
voorheen ‘de Kast’)
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Wibi Soerjadi ‘opent’ 
Klompenfeest
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haar deuren
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Familie
berichten

Overlijdensberichten kunt u opgeven tot dinsdagochtend 10.00 uur.
Geboorteberichten, huwelijksaankondigingen, dankbetuigingen, 
jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur.
U kunt deze berichten mailen naar: info@voorsternieuws.nl 
of inleveren bij of faxen naar:

Uitgeverij Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
Telefoon: (0571) 27 61 91 – Fax: (0571) 27 62 47

Na afnemende gezondheid is rustig ingeslapen 
onze zwager en oom

Appie Eekhuis

Echtgenoot van Annie Denekamp

 Mientje † - Gerrit †
 Toos - Dick
 Herman - Tonnie
 Jannie - Hennie
 Sjonnie - Pepita
 Tinus Lammers

  Neven en nichten

Twello 24-07-2014

Achter je ligt een leven
van werken en plicht.

En juist dat bepaalde
in alles jouw gezicht.

Na een periode van afnemende 
gezondheid hebben wij afscheid 

moeten nemen van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, trotse opa en opi

Albert Eekhuis
Appie

* Deventer,  † Twello, 
18 april 1934  24 juli 2014

Annie Eekhuis - Denekamp

   Robbie en Femy
      Nicky en Manouk
      Kelly en Tom
      Romy en Kevin
            Charlie

   Jos en Jody

   Janet en Jan
      Björn
      Agnetha

   Alfred (in liefdevolle herinnering)

Van Hogendorpstraat 7
7391 LC Twello

De crematieplechtigheid heeft 
inmiddels plaatsgevonden.

Wij bedanken de medewerkers en 
vrijwilligers van Casa Bonita Twello voor de 

goede en liefdevolle verzorging van Appie.

Ons bereikte het droevige bericht dat op 
19 juli 2014 Rudi Teering is overleden.

Rudi heeft veel betekend voor de afdeling 
voetbal van SV Voorwaarts Twello.

Zo was hij tijdens zijn meer dan 40 jarig 
lidmaatschap leider van verschillende senior 

voetbalelftallen, lid van de seniorencommissie 
en jaren barman in de kantine. 

Helaas kon hij de afgelopen jaren door 
afnemende gezondheid geen actieve rol meer 

in de vereniging spelen.

We wensen de familie Teering veel sterkte met 
het verwerken van dit verlies.

Eenvoud was haar kracht

Wij danken u hartelijk voor de warme 
belangstelling en het medeleven na het 

overlijden van onze lieve moeder en oma

Annie Mulder - Paalman

  Kinderen en kleinkinderen

Klarenbeek, juli 2014

Dankbetuiging

Voor uw belangstelling en medeleven welke 
wij mochten ontvangen na het overlijden van 
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en 
overgrootmoeder

Maria Johanna 
Spijkerbosch - Kappert

willen wij u hartelijk danken.

 Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Twello, juli 2014

Nijverheidsstraat 27  - 7391 ZT  Twello  -  tel: 0571 - 290972
open:  ma-vr: 7.30 - 16.00 uur    za: 8.00 - 12.00 uur

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

U zoekt een fi jn pension voor uw huisdier?

 

      

Dierenpension Lavaro

www.lavaro.nl
Holthoevensestraat 11 Apeldoorn/Teuge
Telefoonnr: 055-3232198 / 06-28331412

DE VALE WEIDE 
bloemen en planten

TWELLO
Dorpsstraat 21a • (0571) 27 04 30

www.devaleweide.nl

Kijk voor meer voorbeelden op www.devaleweide.nl

Ook voor al uw Rouwwerk 

Tevredenheid van
nabestaanden staat voorop

uitvaartcentrum

- uitvaartverzorging van A tot Z
- compleet verzorgd op één locatie
- ongeacht of en waar u verzekerd bent

uitvaartcentrum
Oude Rijksstraatweg 4a
7391 MD  Twello
t  0571 271 750 | 055 521 2924Nettie Kemp

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden...
Een uitvaart die past bij uw wensen.
Respectvol, persoonlijk en betrokken.

Werkzaam in en rond de Gemeente Voorst
en dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

Mariëlle van Aarle 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015 (24 uur per dag)

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

H.W. Iordensweg 3

tel. (0571) 27 15 14
www.taverne-twello.nl

welkom@taverne-twello.nl

TAVERNE’S 1E VRIJDAG VAN DE MAAND 
BORRELHAP UURTJE 17.00 - 20.00 UUR

VRIJDAG 1 AUGUSTUS

Seizoens lekkernijen & proeverijen uit eigen keuken

VOLGENDE TAPAS AVOND VRIJDAG 5 SEPTEMBER
RESERVEREN TEL. 0571 - 27 15 14

TAPAS
Seizoens

TAPAS+ VAKANTIE TAPAS
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KLARENBEEK/VOORST/WILP 
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het week-
einde of tijdens feestdagen dringend 
een huisarts nodig hebt, belt u met de 
Huisartsenpost:  Klarenbeek bellen 
naar Apeldoorn: 0900 600 90 00. Wilp 
bellen naar Deventer: 0570 50 17 77. 
Voorst bellen naar Zutphen: 0900 200 
90 00.
TWELLO/TERWOLDE  
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het week-
end of tijdens feestdagen dringend een 
huisarts nodig hebt, belt u met de Cen-
trale Huisartsenpost Salland (0570) 50 
17 77. 
Van maandag 11 t/m vrijdag 22 au-
gustus is huisartsenpraktijk Terwolde 
gesloten. De doktersassistente is ge-
woon aanwezig om vragen te beant-
woorden of recepten af te handelen. 
Voor spoedeisende zaken wordt u ver-
wezen naar de huisartsen in Twello (u 
kunt hiervoor wel gewoon het regu-
liere telefoonnummer van de praktijk 
bellen, (0571) 29 16 77).
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheken in Twello zijn van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze ope-
ningstijden kunt u terecht bij Dienst 
Apotheek salland, gevestigd in de cen-
trale hal van het Deventer Ziekenhuis. 
tel: 0570-536505.
TANDARTSDIENST 
Voor inlichtingen kunt u het ant-
woordapparaat van uw eigen tand-
arts afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, Par-
kelerweg 8, Twello, telefoon (0571) 27 
55 03, bgg. (055) 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag bereikbaar 
Tel. 088 - 7777666
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag en 
donderdag van 14.30-16.00 uur in het 
Kultuurhuus.
MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccorder-
ment 8. Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.
MEDIPOINT|VéRIAN
ZORGWINKEL
Hofstraat 15b, Apeldoorn. Openings-
tijden: Maandag t/m vrijdag 9.30-
17.30 uur; donderdag van 9.30-21.00 
uur; zaterdag van 10.00-16.00 uur. 
Als u vragen heeft over het lenen, hu-
ren of kopen van artikelen, dan kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar kcc.
elst@emcart.nl. Voor specifieke vra-
gen over het lenen van artikelen kunt 
u e-mailen naar kcc.elst@emcart.nl.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATScHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 (lokaal tarief) 24                 

uur per dag bereikbaar. Voor actu-
ele spreektijduren kunt u bovenstaand 
nummer bellen of kijken op www.sen-
sire.nl, Raccordement 8-i, Twello.
SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnummer 
0900-8856 (lokaal tarief) Bezoekadres: 
Raccordement 8h, 7391 BT Twello
VéRIAN ZORGLIJN
Voor alle vragen over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering (088) 
126 3 126. 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Trimenzo Zorg aan Huis biedt thuis-
zorg aan alle zorg- en hulpvragers in 
de gemeente Voorst en is 24 uur per 
dag bereikbaar via tel. (0571) 28 05 30. 
Meer informatie: www.trimenzo.nl. U 
kunt ook binnenlopen in ons kantoor: 
Marktplein 15 in Twello.
YUNIO OOST GELDERLAND 
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lo-
kaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar 
voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06 12775452 www.
buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabe-
tes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in 
geval van nood) en over de producten 
en diensten van de Diabetesvereniging 
Nederland.
MEE VELUWE VOOR 
MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Iedere woensdagmorgen 
spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur  in 
Het Baken, Kortenaerstraat 16 in Twel-
lo. Ook zonder afspraak. Telefonisch 
bereikbaar via alg. nr. (055) 526 92 00 
Kijk ook eens op www.meeveluwe.nl 
DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren
zaterdag 10.30 tot 11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag bereik-
baar (0571) 27 26 24. Molenstraat 49, 
7391 AB  Twello.
DIERENARTSENPRAKTIJK 
DE DRIEHOEK
Zutphenseweg 50, 7382 AM Klarenbeek. 
Torenbosch 64, 7391 CA Twello. Voor 
spoedgevallen dag en nacht bereikbaar 
op ons centrale telefoonnummer (055) 
301 22 55. Voor meer informatie zie 
www.dierenartsenpraktijk.com
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag 
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zater-
dag van 9.30-15.00 uur. Buiten deze 
openingstijden kunt op werkdagen van 
16.30-20.00 en op zaterdag, zon- en 
feestdagen van 10.00-16.00 uur terecht 
bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Voor al uw vra-
gen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn, bel met Zorgsaam op werkdagen 
van 9.00-12.30 uur, tel. 055-58 898 58.

kerk
diensten

weekenddiensten

„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

Dorpsstraat 11a (ingang via Dorpsdwarsstraat) tel. (0571) 27 70 90; dinsdag en woensdag van 9.00 tot 16.00 uur. 
Postadres:  Postbus 170, 7390 AD Twello of  info@okvvoorst.nl;  of kijk op  de site: www.okvvoorst.nl

Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; dinsdag en 
woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. Postadres: Postbus 170; 7390 AD Twello of 
info@okvvoorst.nl; of kijk op de site : www.okvvoorst.nl

Vermiste en 
gevonden 
huisdieren
GEMEENTE VOORST.- Amivedi 
verzorgt de registratie van vermiste 
en gevonden huisdieren. Inlichtin-
gen over deze dieren kunt u ver-
krijgen via tel. (088) 006 33 06 of 
apeldoorn@amivedi.com. Zie voor 
foto’s ook www.amivedi.nl.

Vermist
Witte langharige poes: Zendijkstraat, 
Twello.
Zwarte poes: Lage Kamp, Terwolde.

Gevonden 
Maltezer Leeuwtje, reu: Bandijk, 
Terwolde

Zaterdag 2 augustus 
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
voorganger Brummelhuis.

Zondag 3 augustus   
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur Leesdienst.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur gez. 
dienst in Voorst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.00 
uur ds. R. v/d Kamp, 15.00 uur ds. 
W. Pieters.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur pastor H. de Jong.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. M. Valk. 
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 09.30 uur, 
pastoor Oude Vrielink.
Prot.gem. Voorst 10.00 uur ds. Y. van 
Neck. 

Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. H. 
v/d Steeg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur gez. dienst 
in Voorst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastor Sebastian. 
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. C. v/d Valk, 17.00 uur 
kand. L. Schouten.

Oecumenische Omroep Voorst
Uitzending Oecumenische Omroep 
Voorst iedere zondag van 09.00 uur 
tot 12.00 uur. Eerste blok 09.00 tot 
09.30 of 10.00 uur (afhankelijk van 
de aanvangtijd van de kerkdienst): 
muziek en informatie uit de bij de 
OOV aangesloten kerken. Tweede 
blok (09.30), (10.00) tot 11.00 uur: 
uitzending kerkdienst vanuit één 
van de bij de OOV aangesloten ker-
ken. Derde blok: tot 12.00 uur – ver-
zoekplatenprogramma.

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
Mail: 
naastenhulpvoorst@gmail.com

Ik ben als vermist opgegeven van-
af de Zendijkstraat te Terwolde.

In de vakantieperiode plaatsen wij enkele foto’s van de waterlopen in de gemeente Voorst. Vanaf 22 juli t/m 30 
juli is de bezoekers- en studieruimte van de Oudheidkundige Kring Voorst gesloten. Vanaf 5 augustus bent u 
weer van harte welkom. De O.K.V. wenst u een fijne vakantie.
Reacties naar Jan Siero (0571) 27 34 33 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

Twellose Wetering Blikkenweg.

 
Reactie week foto 30.
Het is de familie Wilhelmus Streppel en Grada Oostendorp, 
aan de Leemsteeg 26 in ‘de Weide’ Wilp-Achterhoek, waar 
deze foto is gemaakt, in de jaren dertig. V.r.n.l.; Hendrikus 
Streppel, Maria Wijtten-Streppel, moeder Grada, Grada 
Keizer-Streppel, Wilhelmus Streppel, vader Wilhelmus, 
Bernardus Streppel en Anna Spijkerbosch-Streppel. De re-
actie’s kwamen van mevr. Grada Keizer-Streppel uit Apel-
doorn, mevr. B.Huisman- Spijkerbosch, mevr. W.Klunder-
Spijkerbosch en M. Wijtten uit Twello, B. Streppel uit 
Teuge en mevr. G.ter Haar-Streppel uit de Vecht. 
 

Gevonden
Er is een sleutelbos met 5 sleutels 
gevonden. Voor meer informatie: 
0571-271235

Back to the Sixties in 
Muziekkoepel Nering Bögel
DE WORP.- The ValiantFighters is een van de oudste rockbands die nog 
steeds in de (bijna) originele jaren 60 bezetting optreedt. Op zondagmiddag 
3 augustus speelt de band die in 1961 is opgericht in de Muziekkoepel Ne-
ring Bögel. Hadden ze in vroeger dagen met Gerard Broekhuis de Deventer 
Elvis Presley in hun gelederen, nu wordt de toon gezet door frontman Jan 
Dijkhuis die als een Deventer Joe Cocker het geluid van de band bepaalt . 
Het repertoire is dan ook vooral gericht op diversiteit en afwisseling. Het 
heeft een mix van nummers uit de 60er jaren van Buddy Holly tot en met 
The Doors en alles wat daartussen zit. Vrijwilligers van de Muziekkoepel 
Nering Bögel zetten klapstoeltjes voor de bezoekers klaar maar men kan 
ook zelf een stoeltje of picknickkleedje meenemen. Vriendelijke geprijsde 
drankjes en versnaperingen zijn verkrijgbaar bij de nostalgische kiosk en 
in het park is een toilet aanwezig. Het concert is van 14 tot 16 uur en is 
entreevrij. Voor nadere info: www.muziekkoepelneringbogel.nl 

    Bloemen, bloembollen, boeke� en, kamerplanten, tuinplanten, rouwbloemwerk 
en kado’s. Wij bezorgen in Twello en omstreken en via Eurofl orist landelijk.

Marktplein 1 | 7391 DE Twello | 0571 - 273677
aanbiedingen zijn geldig van 30 juli t/m 5 augustus.  OP=OP

Geniet van de zomer!

2e kamerplant
HALVE PRIJS*

Wij verzorgen ook rouwbloemwerk

mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi/
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl
http://www.muziekkoepelneringbogel.nl


Zit/slaapkamers in de Posterenk
Nabij Twello en Wilp op een paar minuten van A1 en A50
Buurtbus met directe verbinding met station Twello  
Info. Ben Hutten 06 55153175  of B.hutten44@upcmail.nl

TE HUUR

Topkwaliteit!

Heerde | Kanaaldijk 12
Terwolde | Deventerweg 5

Openingstijden: 
ma - vr: 07.30 - 17.30 uur | za: 8.30 - 12.30 uur

Zomer aanbiedingen

Messner® MPF vijverpompen
Multifunctionele pomp, o.a. inzetbaar

als fonteinpomp, vuilwaterpomp en watervalpomp. 

Diverse types verkrijgbaar.

per m2 vanaf 

€2,10

per stuk vanaf

€175,-

Vyr® rond sproeiers
Materiaal: brons/messing

Diverse types verkrijgbaar

per stuk vanaf

€15,-

Pvc vijverfolie
Vis- en plantvriendelijk, vorstbestendig, 

uitermate sterk en soepel

Dikte: 0,5 of 1,0 mm

Breedte: 400, 600, 800 of 1.000 cm

www.wildkamp.nl

Alles voor uw vijver! Voorgevormde vijvers, vijver-

folie, vijverpompen, watervallen, vijveraccessoires en diverse 

systemen voor de beluchting en zuivering van het water

Uw specialist op het gebied van tuinberegening
Beregeningsplan op maat voor uw tuin? Informeer naar de mogelijkheden!

Actieprijzen zijn
incl. BTW en geldig t/m

23 augustus 2014

Wij helpen je graag bij ons in de winkel, maar voor je bestellingen kun je 
natuurlijk ook terecht in onze webwinkel! 

www.evennaaroonk.nl
• 24 Uur per dag en 7 dagen per week je boeken bestellen
•  Al je boekbestellingen worden GRATIS bezorgd, in Nederland én in België!
• Voor 23.00 uur besteld, de volgende dag bezorgd!
• Online bestellen en betalen via onder andere iDeal

Volg ons ook op 
www.facebook.com/EvennaarOonk

Boekhandel Oonk
Stationsstraat 4 Twello
Tel. 0571 - 27 15 09 
info@evennaaroonk.nl

Snel een boek nodig?

aag!

Twello

daaaaag! Huismerk

 

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalonv. Ghentstraat 9-11, Twello - Tel. (0571) 27 18 85 

-50%

Laat nierpatiënten overleven.
Steun ons. 
Word collectant.
Collecteweek 14 t/m 20 september 2014.

Bekendmaking besluit
Maatwerkvoorschrift op grond van Activiteitenbesluit milieu-
beheer (Activiteitenbesluit)

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een besluit genomen op grond 
van een verzoek van Waterschap Vallei en Veluwe ingevolge het Activiteiten-
besluit en maakt, ter voldoening aan artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit, 
het volgende bekend.

Het verzoek betreft het lozen van afvalwater op de IJssel, afkomstig van RWZI 
Terwolde, gelegen aan de Bandijk 3 te Terwolde, met een hogere grenswaarde 
aan totaal fosfor en totaal stikstof dan zoals opgenomen in het Activiteiten-
besluit.
Ten aanzien van dit verzoek is een maatwerkvoorschrift opgenomen voor 
de lozing van totaal fosfor en totaal stikstof.

Terinzagelegging
Het verzoek, het besluit en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf  
31 juli 2014 tot en met 10 september 2014 ter inzage bij:
-  Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66 te Arnhem,  

op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur;
-  de gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17 te Twell, op werkdagen van  

8.30 uur tot 12.15 uur.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging een 
bezwaarschrift indienen onder vermelding van Wtw 21220 bij de Minister van 
Infrastructuur en Milieu, p/a de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat 
Oost-Nederland, Postbus 9070, 6800 ED  Arnhem. 

Voorlopige voorziening
Indien tegen een besluit bezwaar is gemaakt en als onverwijlde spoed dat 
vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter 
van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een voorlopige voorziening 
te treffen als bedoeld in artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Een dergelijk verzoek dient samen met een afschrift van het bezwaarschrift 
te worden gezonden aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissements-
rechtbank, sector Bestuursrecht. Voor het indienen van een voorlopige 
voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen
Belanghebbenden kunnen zich voor het verkrijgen van nadere inlichtingen 
over de ter inzage gelegde stukken tijdens kantooruren wenden tot 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland, telefonisch bereikbaar via nummer 
026 - 368 87 02.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

ir. C. Jol

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Voordelig jaargetijden 
3 gangen keuzemenu en 

dagspecialiteiten van de chef! 

Heerlijk terras op een 
schitterende locatie aan de 

rand van de Veluwe of gezellig 
bij de open haard! Gratis 

parkeren en volop fiets- en 
wandelmogelijkheden!

Geopend wo. t/m vr. vanaf 16.00 u. 
Za. en zo. vanaf 12.00 u.

Bruggelerweg 4 | Beekbergen |  T. 055 506 1230 | www.foyerriant.nl 
Volg ons ook via facebook.com/RestaurantFoyerRiant

Lekker en betaalbaar eten en drinken 
in een gezellige informele sfeer. 

Speciaal Voor de lezerS 
Van Het VoorSter nieuwS:

GratiS 
welkomsdrankje of een 

kop koffie of thee

Bij min. een hoofdgerecht, en tegen 
inlevering van deze bon. 

Max. 4 personen per bon, niet in 
combinatie met andere acties

Woensdag &

donderdag 

deal
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Autoschade Hagen denkt graag met u mee in klantspecifieke oplossingen.
Wij kijken namelijk verder dan alleen uw autoschade.
Wij zorgen ervoor dat u niet alleen tevreden bent over de reparatie van uw autoschade
maar bieden ook een zorgeloze schadeafwikkeling met uw lease-
of verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

Uitspraak Raad van State: 
Rondweg Voorst kan worden aangelegd

Vijfde lustrum Golfclub De Breuninkhof
BUSSLOO.- Golfpark de Breu-
ninkhof ligt er prachtig bij. Te-
midden van een glooiend land-
schap tussen Apeldoorn en 
Deventer. Een fraaie 9-holes baan, 
waar park, weide en bos elkaar 
afwisselen, daar tussenin de holes 
met waterhindernissen die deze 
prachtige golfcourse compleet 
maken.

In 2015, al weer 26 jaar geleden, 
werd de baan aangelegd en niet toe-
vallig juist op deze plaats. Het was 
de tijd dat er voor de aanleg van de 
A1 en de A50 zand nodig was. Te-
gelijkertijd werd er over nagedacht 
hoe men kon voorkomen dat de in 
een snel tempo uitdijende plaatsen 
Apeldoorn, Zutphen en Deventer 
naar elkaar toe groeiden. Het oog was 
gevallen op het buitengebied van 
Bussloo, ooit eigendom van de fami-
lies Van Wijnbergen en Van Dorth. 
Het ‘Recreatieschap Veluwe’, dat als 
doelstelling heeft meer plekken voor 
recreatie te realiseren, kocht het ter-
rein aan om er na de zandwinning 
een groots recreatiegebied met wa-
terpartijen en zandstranden van te 
maken met de mogelijkheden voor 
vele sporten, waaronder ook een 
golfbaan. 

Aanvankelijk keken omwonenden 
en ook het gemeentebestuur een 
beetje sceptisch aan tegen deze 
plannen; zou er niet een te groot 
gebied onttrokken worden aan de 
toegankelijkheid en zou het niet te 
elitair worden? Dat werd het niet en 
in 1988 werd er een begin gemaakt 
met de toen nog kleine 9-holes baan. 
De eerste leden moesten zich behel-
pen met een clubhuis in een contai-
ner, zelfs zonder toilet en een baan 
waar met een stok en daaraan een 
vlaggetje de gaten in de grond, de 
holes, werden gemarkeerd. Het deed 
aan het enthousiasme niets af en al 
in 1990 werd er een begin gemaakt 
met de aanleg van de grote 9-holes 
baan. Daar hoorde ook een club bij. 

Tijmen Groen nam het voortouw en 
richtte ook in datzelfde jaar officieel 
“Golfclub De Breuninkhof” op voor 
de toen al 70 leden.

De golfclub viert in 2015 haar 
vijfde lustrum
De Golfclub is genoemd naar het 
boerderijtje De Breuninkhof welke 
eigenlijk midden in het golfcom-
plex ligt en nu restaurant ‘Hof van 
Bussloo’ is geworden. De golfbaan, 
evenals de golfclub, heeft zich, 
mede doordat er in 1993 een prach-
tig nieuw clubhuis is gebouwd, ont-
wikkeld tot een gastvrije baan waar 
iedereen zich het golfspel eigen 
kan maken. De baan bezit inmid-
dels de A-status dat wil zeggen dat 
er officiële wedstrijden gespeeld 
mogen worden. Het lustrum geeft 
een mooie aanleiding wat meer be-
kendheid te geven aan deze tak van 
sport, tenslotte is het een van de vele 
sportverenigingen die de gemeente 
Voorst rijk is, 

Golfweek
Jan Wezenberg, sinds vijf jaar voor-
zitter van de golfclub: “In augustus 
organiseren wij een golfweek(17 
tot 23) en zetten wij op zaterdag 23 
augustus de deuren open voor ie-
dereen die belangstelling heeft om 
eventueel te gaan golfen! Om ken-
nis te maken, voor een praatje en om 
ook een balletje te slaan. Het is ook 
mogelijk om eens mee te lopen in de 
baan, niet om zelf te spelen maar wel 
om eens te kijken hoe dit spel met 
haar 258 spelregels nu toch eigenlijk 
in elkaar zit. Vooruitlopend op het 
lustrum in 2015 vertelt hij dat er een 
receptie zal komen en een feestcom-
missie die voor verdere invulling 
zal zorgen. Hij wijst nog eens op het 
unieke concept van de Golfclub, dat 
met de enige volwaardige par-3 baan 
in de hele Stedendriehoek een uni-
cum is, voor beginnende golfers met 
weinig tijd om te oefenen en te spe-
len en voor golfers die de grote baan 
te lang vinden. 

VOORST.- De Raad van State in Den 
Haag heeft alle beroepen tegen het 
inpassingsplan voor de rondweg 
om Voorst, de N345, ongegrond ver-
klaard. Hiermee is het inpassings-
plan onherroepelijk geworden en 
kan de rondweg worden aangelegd. 
Tijdens een hoorzitting op 15 mei jl. 
zijn de ingediende beroepen uitvoe-
rig ter sprake gekomen. Bewoners 
en de provincie Gelderland heb-
ben de gelegenheid gekregen hun 
standpunten uiteen te zetten en toe 
te lichten. Daarna heeft de Raad van 
State de ingediende beroepen uit-

voerig bestudeerd om woensdag 23 
juli een uitspraak te kunnen doen.

Voorbereidende 
werkzaamheden
Momenteel is de provincie bezig met 
de verwerving van de gronden en het 
voorbereiden van een aanbesteding 
voor de uitvoering. Zodra de belang-
rijkste gronden in bezit zijn, selec-
teert de provincie een aannemer om 
de weg aan te leggen. In het gebied 
vinden de komende tijd voorberei-
dende werkzaamheden plaats. Zo 
worden onder andere proefsleuven 

voor archeologisch onderzoek gegra-
ven en moeten kabels en leidingen 
worden verlegd. Grondeigenaren 
worden tijdig op de hoogte gebracht 
van deze werkzaamheden.

Innovatie
In de aanbesteding wil de provincie 
de aannemer - binnen de kaders van 
het inpassingsplan - zo veel mogelijk 
ruimte voor innovatie en creativiteit 
geven. Zo ontstaat er een optimaal 
ontwerp voor de rondweg, de fiets-
tunnel, het viaduct en de inpassing 
hiervan in het landschap.

Veluwse Fietsdag bij VVV
TWELLO.- Voor het negende jaar op rij vindt op dinsdag 5 augustus de Veluwse 
Fietsdag plaats. Bij de deelnemende VVV-vestigingen is voor € 3,50 een route 
verkrijgbaar. Daarbij is het mogelijk deel te nemen aan speciale activiteiten of 
aanbiedingen die ondernemers langs de route organiseren. Na afloop ontvangt 
iedere deelnemer een aandenken. De routes van de Veluwse fietsdag zijn na 
afloop als gewone fietsroute te koop bij de Veluwse VVV-winkels. De VVV in 
Twello is deze dinsdag geopend van 9.30 tot 17.00 uur.
Vanuit Twello fietst u dit jaar de De Vecht Route, een route van circa 40 kilome-
ter met de mogelijkheid deze in te korten tot circa 24 kilometer. Vanaf de VVV 
gaat de route richting Teuge en het Vliegveld. Op het terras van The Hangar 
heeft u goed zicht op de activiteiten op het vliegveld. Speciaal voor de Veluwse 
Fietsdag heeft The Hangar op vliegveld Teuge deze dag 3 aanbiedingen op ver-
toon van de kortingsbon die aan de fietsroute zit. Vervolgens gaat de route via 
De Vecht richting Vaassen, in Vaassen is in Daams Molen Koffie- en Theehuys 
“De Korenmolen” gevestigd waar u op het terras zich tegoed kunt doen aan kof-
fie met huisgemaakte appeltaart. De molen draait en is deze dag ook geopend 
voor bezichtiging. Vervolgens voert de route u door een prachtig landelijk gebied 
terug naar Twello.  
De deelnemende VVV’s zijn: Ede, Elburg, Elspeet, Epe, Ermelo, Garderen, Heer-
de, Hoenderloo, Nunspeet, Putten, Rheden, Twello, Vierhouten en Voorthuizen.
Met vragen over de route en activiteiten kunnen de deelnemers terecht bij de 
VVV, Marktplein 11A in Twello. Meer informatie is ook te vinden op www.vvv-
voorst.nl en verkrijgbaar via (0571) 27 55 67.

100x100 Voorst gaat na de 
zomervakantie verder 
GEMEENTE VOORST.- De correspondenten van het 100x100-project in 
Voorst (Hein Albeda, Hems Zwier en Lydia Zwier-Kentie) spraken  de 
afgelopen maanden in Voorst op diverse locaties  met raadsleden, frac-
ties, collegeleden, organisaties, initiatiefnemers  en inwoners over  de 
vraag ‘hoe staat Voorst ervoor in de netwerkdemocratie?’ 

De correspondenten bedanken alle 
geïnterviewden heel hartelijk  voor 
hun tijd, inzet, positiviteit en open-
heid! Er ging heel veel waardevolle 
informatie over tafel over mooie ini-
tiatieven en natuurlijk zijn er ook de 
nodige leerpunten. Er waren mooie 
waarderende dialoog-interviews.  Er 
beginnen zich al hele mooie schet-
sen af te tekenen hoe een toekomst 
van meer ‘gezamenlijkheid’ er uit 
kan zien! Na de zomer gaat het pro-

ject  onverminderd verder. We spre-
ken dan de griffie, de burgemeester, 
ambtenaren , en ook enkele lokale 
initiatieven. De uitkomsten worden 
op een creatieve wijze aan alle be-
trokkenen teruggegeven, zodat deze 
als opmaat kunnen dienen voor een 
blijvende dialoog met alle inwoners 
van de gemeente Voorst.

Wilt u ook nog betrokken worden, 
geef u op! Of vul uw wensen en 

ideeën in op www.socialinnovati-
onlab.nl/100x100-gaat-de-markt-
op. De contactgegevens van de 
lokale coördinator vindt u onder-
aan het persbericht. De interviews 
lopen door tot oktober. Met vragen 
en opmerkingen kunt u ook bij ons 
terecht.  Al gaan ook zij er even tus-
senuit, vanaf 1 september zijn zij 
weer volledig bereikbaar. Contactin-
formatie lokale correspondent(en): 
Coördinator Drs Lydia Zwier-Ken-
tie, Social Innovation Lab; Tel.nr: 
06 54331922; Mail: lydia@Socia-
linnovationlab.nl. Contactinforma-
tie Landelijk project: Coördinator: 
Yvette Jeuken, Netwerk Democratie; 
Mail: yvette@netdem.nl

Over zes dagen is het weer de eerste 
dinsdag van de maand en dus: 

10% KORTING 
op sterilisatie of castratie 

van poes of kat. 

Gelijktijdig laten chippen (en registreren) 

kan voor slechts € 25,- extra. 

Vanaf de leeftijd van 6 maanden kunt u de 

puberende kattenbeesten aanbieden. 

Zo voorkomt u ongewenste nestjes 

en seksueel overdraagbare ziektes.

Belt u voor een afspraak?

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

TwelloKlarenbeek
Zutphenseweg 50

7382 AM Klarenbeek 

ma/vrij 8.15-18.00 uur

ma en do 19.00-19.30 uur

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

http://www.vvvvoorst.nl/
http://www.vvvvoorst.nl/


Hofstede

De Middelburg

Zandwal 1 • Voorst • T 0571 26 19 00     www.hofstededemiddelburg.nl

Dineren in een authentieke omgeving tussen de ruisende bomen op 
het prachtige natuurgebied Bussloo maakt uit eten tot een beleving!

Zomer bij Hofstede de Middelburg!

Bekijk voor meer 
informatie 

onze website

3-gangen 
keuze diner 

€ 26,50 

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

ONZE  MERKEN ZIJN: Gafair, Azuri, Poools, New Star, Helena Hart, 
Signature, Anna Scott, MAC, Double Face

LAATSTE RONDE!

Helft van 
de halve prijs 

of minder

Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712
www.overmars-tuinenpark.nl

Wij verhuren:
Ariëns onkruidborstel

Hoaf onkruidbrander

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

ONKRUID!

50%
KORTINGZOMERCOLLECTIE
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Sutton 15 - 7327 AB - Apeldoorn
Telefoon: 055 5415132 
Fax: 055 – 5414733 
Email: info@enwij.nl

www.enwij.nl

 

• Een NCP gecertifi ceerd Technisch 
 Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

• Camerasystemen en Toegangscontrole

• Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende 

 prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)

• Wij nemen al uw zorgen uit handen. 

 Van advies, installatie tot en met de 

 opvolging (meldkamer)

Voor opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl
b.g.g. G.M. Jacobs, tel. (055) 301 15 67
Oud Lochemseweg 5, 
7384 DG  Wilp-Achterhoek

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello

Aanleveren redactie
TWELLO
Adri Alburg
Parelhoendreef 7
7391 EC  Twello
Tel. (0571) 27 32 07
alburg.adri@gmail.com

TWELLO/TEUGE
Barbara Hoose
Maarten Tromplaan 57
7391 KK  Twello
Tel. (0571) 27 16 13
06 25 33 08 46
hoose036@planet.nl

KLARENBEEK
Bert Visser
Bosweg 22
7382 CC  Klarenbeek
Tel. (055) 301 21 85
mobiel 06 45 95 70 59
bertvisser@chello.nl

TERWOLDE/NIJBROEK
WELSUM
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

BUSSLOO-POSTERENK
WILP/WILP AcHTERHOEK
DE HOVEN
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com

VOORST
Gerrie Groenewold
Rozemarijnstraat 34
7383 XH  Voorst
Tel. (0575) 50 21 04
gerrie.voorsternieuws@gmail.com

Acquisitie
Gert Jacobs
Telefoon (055) 301 15 67
Mobiel 06 54 65 87 65

Lars Ramakers
Telefoon (055) 844 91 09
Mobiel 06 50 23 89 50

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Inleveren advertenties voor maandag 10.00 uur
Inleveren redactie voor zondag 12.00 uur

Klachten over 
bezorging:

All-Inn verspreiding
Tel. (0571) 27 41 37

Verzamelmarkt in museum Kijk- en Leeshuis 

In het museum Kijk- en Leeshuis vindt u onder andere en 
grote verzameling hotelzeepjes.

Adriaan Koers 40 jaar bij 
Horstink Kwaliteitsbouwers
TWELLO.- Afgelopen vrijdagmid-
dag net voordat de bouwvakantie 
zou beginnen, werd Adriaan Koers, 
voor hem volledig onverwachts, bij 
het project waar hij werkzaam was 
opgehaald. Even daarvoor werd zijn 
vrouw Maria opgehaald zodat zij de 
‘overval’ op haar man Adriaan ook 
mee kon maken. Onder begeleiding 
van al zijn collega’s werd hij zittend 
op een versierde aanhangwagen 
met attributen waar hij dagelijks 
mee werkt vanaf het bouwproject 
via een ronde door Twello naar de 
werkplaats/kantoor van Horstink 
Kwaliteitsbouwers gebracht. Bij 
aankomst werd tezamen met alle 
collega’s en zijn vrouw Maria ge-
noten van een barbecue. Deze week 
werkt Adriaan namelijk al 40 jaar 
bij Horstink. Adriaan heeft hierbij 
3 generaties Horstink als werkge-
ver meegemaakt. Adriaan heeft dan 
ook aan al heel wat verbouwingen, 
nieuwbouw, restauraties etc. in de 
omgeving van Twello gewerkt. On-
danks 40 jaar hard werken heeft 
Adriaan  nog steeds enorm plezier 
in zijn werk. Hij roept steeds dat 
hij minstens tot zijn 70ste verjaardag 
door wil gaan. Adriaan is een echte 
vakbekwame tegelzetter/metselaar. 
De laatste jaren voert hij met name 
veel renovaties uit van badkamer 
met daarbij alle bouwkundige facet-
ten. Dus vanaf sloop tot aan opleve-
ring. Adriaan is een zeer plichtsge-
trouwe medewerker voor Horstink 
Kwaliteitsbouwers. Ook voor zijn 
collega’s is hij echt een collega waar 
je op kunt bouwen. In het najaar 
zal Adriaan tijdens een feestavond 
nog eens extra door de directie en 

collega’s van Horstink Kwaliteits-
bouwers in het “zonnetje” worden 
gezet. De directie van Horstink 
Kwaliteitsbouwers wil Adriaan en 

Maria bedanken voor de 40 jaar van 
samenwerking en hoopt nog lang 
van de diensten van Adriaan ge-
bruik te mogen maken.

Groep acht Kleine Wereld sluit af met de musical ‘See You’

BUSSLOO.- Sinds de opening in 
2004 hebben veel bezoekers het 
museum Kijk- en Leeshuis aan 
de Bonenkampsweg bezocht. Ook 
groepen wisten de weg naar het 
museum te vinden. Het museum 
kent behalve een grote verzame-
ling van hotelgastenzeepjes en 
vele oude wasartikelen, zoals 
wringers, wasborden, wasklop-
pers, wasstampers ook een voet-
balgedeelte met 32 jaargangen 
van het weekblad Voetbal Inter-
national  (VI) en vele boeken over 
bekende voetballers en voetbal-
historie. Fraaie shirts, vaantjes 
en sjaals geven dit gedeelte extra 
kleur.

Om het 2e lustrum van het museum 
op bijzondere wijze te vieren orga-
niseren Joke en Sien op het grasveld 
naast hun museum een verzamel/
hobbymarkt op zaterdag 9 augus-
tus. De diverse verzamelingen zijn 
heel gevarieerd samengesteld, zoals  
theezakjes, zeepartikelen, diverse 
soorten blikjes, bidprentjes, kope-
ren figuren, grammofoonplaten. Ook 
de hobbyisten gaan deze dag hun 
activiteiten tonen. Wat dacht u van  
kantklossen, glas graveren, creaties 
in glas in lood, gietzeep, quilten 
en het maken van fraaie halskettin-
gen, armbanden met drukknopen, 
sjaals, hoedjes en mutsen, schor-
ten/pannenlappen en 3D kaarten. 
U kunt ook kennismaken met oude 
ambachten, zoals stoelenmatten, 
wilgen vlechten (manden maken) 

en wol spinnen. De deelnemers 
aan deze markt komen met name 
uit de Stedendriehoek, zoals Apel-
doorn, Beekbergen, Bussloo, Teuge, 
Twello, Voorst, Zutphen/Warnsveld 
maar ook uit Ellecom, Ruurlo en 
Groenlo. Naast het laten zien van 
hun mooie verzameling of hobby, 
willen de deelnemers u met veel 
plezier vertellen over hun vaardig-
heden of vrijetijdsbesteding. Tijdens 

deze verzamel- en hobbymarkt kan 
er ook een kijkje genomen worden 
in het museum Kijk- en Leeshuis. 
Bezoekers zijn van harte welkom 
op zaterdag 9 augustus van 10.30 
uur tot 16.00 uur op de verzamel-/
hobbymarkt bij het museum Kijk- en 
Leeshuis, Bonenkampsweg 4 in Bus-
sloo. De toegang is gratis.Voor meer 
informatie:  www.kijkenleeshuis.nl  
en www.vvvvoorst.nl

TWELLO.- Basisschool De Kleine 
Wereld trilde op haar grondvesten 
tijdens het swingende afscheids-
feest van groep acht. De avond begon 
met een gezellige ontvangst met een 
broodje hamburger. Hierna genoten 
ouders, broertjes en zusjes van de 

kinderen uit groep acht samen met 
de leerkrachten van een spannende 
en komische musical ‘See You’. Met 
onder andere twee geheimzinnige re-
porters, een verzorgde dameskapper, 
hangjongeren en een groep bejaarden. 
Overtuigend spel en prachtige liedjes 

maakten dat de musical het hoogte-
punt van de avond werd. Aanslui-
tend werd er volop gedanst tijdens de 
disco en spelletjes gespeeld verzorgd 
door BB’s Partyshow. Al met al een 
zeer geslaagde afscheidsavond voor 
de kinderen uit groep acht. 

KNMI waarschuwingen
Waarschuwingen land regio’s
 

Geen waarschuwing. Er is geen specifiek gevaar, geen oplettend-
heid gevraagd.
  
Waarschuwing gevaarlijk weer. Oplettendheid gevraagd bij acti-
viteiten die van het weer afhangen, zoals bijv. watersport.
 
 Waarschuwing extreem weer. Er is sprake van groot gevaar, daar-
om wordt van iedereen oplettendheid gevraagd.
  
Weeralarm. Er is sprake van extreem gevaar, daarom wordt van 
iedereen oplettendheid geëist.

Kleur  Type waarschuwing

Afgelopen maandag was het weer bingo met buien die rondtolden en 
behoorlijk wat neerslag achterlieten. De meeste regen viel in het westen. 
In Alphen aan de Rijn viel 181,4 mm.
Dat is 181 liter water op een m2. Meer dan de gehele maandsom.
In onze gemeente waren er grote verschillen. Twello noteerde 28 mm, 
Twello noord 24 mm
Nijbroek 21,4 mm en Terwolde slechts 17 mm.

Hoe verder deze week. Het blijft licht wisselvallig, maar aangenaam 
weer.
Woensdag nog kans op een buitje bij 22 graden.
Donderdag zonnig met 24 graden.
Vrijdag al weer 25 graden met een afwisseling van zon en wolken.
Zaterdag 27 graden maar dan weer kans op een paar stevige onweers-
buien met regen.
Zondag wat buien bij 23 graden.

Mark Wolvenne, Terwolde.



Het plaatsen van een Puntje 

in uw Weekblad 

Voorster Nieuws 

is een uitstekende 

manier van adverteren. 

Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten.

•	u	kunt	uw	puntje	opgeven	door	onderstaande	bon	in	te	vullen
•	tussen	de	woorden	steeds	een	hokje	openlaten	en	per	leesteken	een	hokje	gebruiken
•	uiterlijk	op	zaterdag	inleveren	bij	één	van	de	onderstaande	adressen
•	u	kunt	deze	bon	ook	voor	zaterdag	opsturen	naar	Uitgeverij	Voorster	Nieuws,	dan	

ontvangt u een factuur met het bedrag van het puntje plus administratiekosten

Boekhandel Oonk Uitgeverij Voorster Nieuws
Stationsstraat 4, Twello Stationsstraat 17, Twello

1 regel e 1.85

2 regels e 1.85

3 regels e 2.30

4 regels e 2.75

5 regels e 3.20

6 regels e 3.65

7 regels e 4.10

8 regels e 4.65

- Periodiek onderhoud
- Installaties
- Reparaties
- Verkoop
- Hulp op afstand
- Advies op maat

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Dick van der Kraats
Mozartstraat 119, 7391 XG Twello

Tel./ fax: (0571) 27 16 06

www.dvanderkraats.nl

Wegens vakantie gesloten 
van 2 t/m 25 augustus

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

TE HUUR

KANTOOR RUIMTEN, 
In diverse afmetingen en ook voor andere doeleinden te gebruiken.

LOCATIE: Koppelstraat 2 te Twello

voorzien van: 
- Gesauste wanden, vloerbedekking en verwarming.
- Elektra, data, alarm installatie en airco.
- Gemeenschappelijke toiletten en verblijfsruimte.
- Gemeenschappelijke server ruimte met patskast. 
- Ruime parkeerplaatsen.

LOCATIE: Zonnenbergstraat 34 

voorzien van: 
- Gesauste wanden, vloerbedekking en verwarming.
- Elektra, data en voorziening voor airco.
- Gemeenschappelijke toiletten.
- Gemeenschappelijke server ruimte met patskast. 
- Ruime parkeerplaatsen.

Zicht locaties aan doorgaande weg 
naar A1 en A50

AANVAARDING IN OVERLEG
Informatie: Ben Hutten. Mail: B.Hutten44@upcmail.nl
Telefoon:  06 55 15 31 75

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615

Hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 

24 12 / 06 52 02 45 53m Wilp. 
Tevens hondendagopvang

Voor 2e hands fietsen kijk op 
www.polletjefietsen.nl

Veilinggebouw Apeldoorn 
sinds 1960, vraagt alles op 

antiekgebied, verzorgt 
taxaties v.verz./verd.beëd 
makelaar/taxateur kunst/
antiek. F. Van der Veen. Tel: 

055 5216957

Bosch wasautomaten en drogers v.a. € 149,00.  
Amerikaanse koelkasten va € 599,00. De Elektro Witgoed 

Outlet biedt u ruime keuze in A-merken. Nieuw, jong gebruikt, 
demo’s en licht beschadigde showroommodellen. Alles met 

laagste prijs garantie, dus nergens goedkoper! www.
elektrowitgoed.nl De Rotstuin 22, 7325 GC Apeldoorn. Tel. 

(055) 301 62 66.

Wilt u badmintonnen? ‘s 
avonds en/of overdag? Kijk 
voor info op www.badmin-

tonclubtwello.nl of bel 
0571-841164

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen sportzolen en 

maatwerk. Bel voor een 
afspraak of vrijblijvend advies 
06-14375736 www. mulderor-

thopedie.nl

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf Voorst. Voor 
alle bouwwerkzaamheden. 
Eigen timmerwerkplaats ook 

tuinhuizen en houten 
schuren. 06-23592164 / 0575-
502635 info@bertpetersbouw.nl

Div. Stroken HPL merk 
Trespa v.a. € 4,99/m1. Bel 

Griffioen in Teuge 06-
41015473 / 055-3231307. In 

bouwvak geopend! 

Mulder Orthopedie aantrek 
hulp voor elastische kous e 

20,- 06-14375736 www.
mulderorthopedie.nl

Te huur per direct, helft van 
een dubbel woonhuis in 

Terwolde. Voor info bel na 17.
oo uur 0571-291729

Op vakantie? BADMINTON-rackets mee! 
 www.badmintonclubtwello.nl

samen weten we meer
Informatieplatform en  
sociaal netwerk voor  
(ex)patiënten en naasten

•	 	Vind	betrouwbare		
medische	informatie		

•	 	Kom	in	contact	met		
(ex)patiënten	of	naasten

•	 	Stel	vragen,	praat	mee		
en	deel	ervaringen

•	 	Ontdek	organisaties	die		
je	verder	kunnen	helpen

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797
fax: 0571-276204 mail: info@vanheesversmarkt.nl

www.vanheesversmarkt.nl

Chinese kool   p.st  0.69
IJsbergsla   nu  0.69

Wijnpruimen   kilo  1.99
Wilde perzik   kilo  1.99

  2 kilo 1.99

  kilo 1.29

D i d 7

 Triomphe

 
vers geschrapte
Kriel aardappelen

Nieuwe oogst Hollandse handperen

Buurman 
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, 
www.buurmantwello.nl

2.25 1.85

2.25

4.000.99

Pancetta

Nieuwe  BBQ folder 
staat op onze site

Italiaanse Tonijnsalade
uit eigen keuken

Lasagne

Rib-eye

Mexicaanse
gehakt taco

1.25

Heerlijke gehaktpakketjes van 

half-om-half gehakt, gevuld met taco 

kruiden, kaas, rode uien en maïs. 

Heerlijk met zigeunersaus.

Leverkaas

31 t/m 4 augustus 2014

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

400 gram100 gram

o 

MMMMMexiicaanse

Met onze 
GildeTrophy 
zet u eens iets 
anders op tafel...

7.00

1.59

2.50

Viskwartet
voor oven en bbq

Noorse zalmfilet
veilingvers

ff tussendoor
broodje 
Hollandse Nieuwe

2 voorp.st. 3.95

100 gram
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
WeekendBeste Voorstenaren,

De heiligheid van bomen

Het is alweer een tijdje terug dat in de media gewag gedaan werd van de 
kap van een aantal beuken aan de noordkant van het vliegveld Teuge. 
Door de aangescherpte regelgeving (ja, waar niet, ook veiligheid is een 
heilige koe geworden) zijn de bomen te hoog voor de start van de zweef-
vliegtuigen. Dus kap die beuken, aldus de zweefvliegers . Over mijn lijk, 
zegt de gemeente, die de bui al ziet hangen: ellenlange procedures door 
milieumensen. Nu zegt de gemeente dat die bomen een landschappe-
lijke waarde hebben, beeldbepalend zijn en ook nog monumentaal. Dat 
is natuurlijk zolang het duurt. Ik herinner me het rumoer rond de boom 
tegenover het Anne Frank huis. De boom was ongezond en moest geveld 
worden. Oh nee, niets van dat al. Anne had op die boom uit gekeken toen 
ze zat opgesloten achter die boekenkast. De boom echter, der dagen zat en 
het gekrakeel beu, vond het welletjes en gaf de geest bij de eerste de beste 
storm. Dus ooit velt de wind de bomen  bij het vliegveld.

Aanbidding / verering
Ik meen te kunnen vaststellen dat die bescherming van bomen niets te 
maken heeft met de liefde voor de natuur. Het is een geloof geworden 
in de magische kracht van bomen. In  Thailand bijvoorbeeld branden 
mensen kaarsjes, leggen bloemen, omwikkelen de bomen met  linten. In 
Fresno (Californië) geloven steeds meer katholieken dat de boom naast de 
St. John’s Cathedral de tranen van God huilt. Maria Ybarra was de eerste 
die de tranen van God voelde toen ze onder de boom liep. Naarmate het 
nieuws zich verspreidde kwamen meer en meer mensen het wonder be-
kijken, terwijl anderen onder de boom verzamelden om te bidden. Daar-
naast heb je bomenfluisteraars en prinsessen Irenes. En kijk eens wat een 
rumoer er ontstaat als een enkele boom ergens in een tuin om welke reden 
dan ook weg moet! En dan wel een boompje voor in de plaats, hoor je 
streng zeggen. ’Lulletje rozenwater,’ denk je dan. Want voordat die boom 
volwassen is, is de milieuman of-vrouw in kwestie al zelf ‘gekapt’. 
Bomen hebben uiteraard hun nut. Bossen mogen niet verdwijnen, anders 
verdwijnen wij ook. ‘Gij zult geen afgoden vereren.’ Nou aan de noord-
kant van het vliegveld staan er nogal wat.
De groeten, ook aan jullie huisgenoten, die het knappend haardvuur niet 
als een crematorium zullen voelen, van
Renier van Bronsheim

Financiering sociaal domein 
op termijn zorgelijk 
TWELLO.- Tijdens een koffietafelgesprek verleden week woensdag in 
het Gemeentehuis gaven wethouder Wim Vrijhoef (D66) en Erik Mole-
naar, projectleider Welzijn en Zorg, tekst en uitleg over de nieuwe taken 
van de gemeente zoals die zijn beschreven in de Beleidsnotitie Sociaal 
Domein. Daarin staat hoe de gemeente de invoering van de Jeugdwet, de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet gaat 
vormgeven. De beleidsnotitie is de uitwerking van de in maart dit jaar 
vastgestelde Kadernota Sociaal Domein en is tegelijkertijd een agenda 
voor de uitvoering van het beleid. 

Kulturhus
Onder meer geholpen door de er-
varingen uit de ‘pilots’, zoals die 
zijn opgestart door de gemeente en 
de zorgorganisaties MEE Veluwe, 
Stichting Mens en Welzijn, Sensire, 
Trimenzo en Vérian, wordt hard ge-
werkt aan de vormgeving van het 
sociale domein. Duidelijk is nu al 
dat inwoners met vragen over jeugd- 
en gezinshulp, langdurige onder-
steuning thuis en deelname aan de 
arbeidsmarkt (Participatie) vanaf 1 
januari 2015 terecht kunnen in het 
Kulturhus Jachtlust aan het Jacht-
lustplein 11 in Twello. “Op dit adres 
zijn inwoners bij wie de problemen 
boven het hoofd groeien straks wel-
kom”, aldus wethouder Vrijhoef. 
“Zowel voor professionele hulp als 
voor het voeren van gesprekken. 
Deze ‘keukentafelgesprekken’ kun-
nen overigens naar wens ook bij de 
mensen thuis worden gehouden.” 
Als grote voordelen van deze locatie 
ziet de wethouder de laagdrempelig-
heid en de discretie. Je kunt immers 
voor van alles en nog wat het Kultur-
hus inlopen, heel anders en vooral 
minder herkenbaar dan bij een ge-
meenteloket. 

De financiële kant
Na een lange periode van ondui-
delijkheid over het bedrag dat de 
gemeente van het Rijk krijgt om de 
drie zorgtransities te bekostigen, is 
inmiddels duidelijk dat het voor 
het jaar 2015 om 10,5 miljoen euro 
gaat. Een heel bedrag, maar wel 25 à 

30 procent minder dan het Rijk zelf 
aan deze drie zorgvormen uitgaf. In 
Voorst maken momenteel circa 1.200 
mensen gebruik van de AWBZ, ‘en-
kele tientallen’ van de Participatie-
wet en 400 à 500 van Jeugdzorg. In 
de Bijstand, die ook uit deze 10,5 
miljoen euro betaald moet worden, 
lopen nu circa 250 mensen. De ver-
wachting bij de gemeente is dat het 
moet lukken om volgend jaar met dit 

budget uit te komen. Ondertussen 
heeft het Rijk voor 2016 echter al-
weer een nieuwe bezuinigingsronde 
in het sociale domein aangekondigd. 
Wethouder Vrijhoef acht de kans 
groot dat er dan gaten in de begroting 
ontstaan en gemeentelijke belastin-
gen mogelijk omhoog moeten om die 
te dichten. Een zorgelijke ontwikke-
ling, maar: “de zorg staat voorop!”, 
zo klinkt het vastberaden. 

Speciaal spreekuur 
Voor toelichting of vragen over de vier beleidsstukken over het sociaal 
domein kunt u terecht op een speciaal ‘spreekuur’ op maandagochtend 
tussen 09.00 en 10.30 uur en op woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 
uur. Vanwege de vakantieperiode organiseert de gemeente van maandag 
21 juli tot en met woensdag 13 augustus 2014 acht keer een spreekuur in 
het gemeentehuis in plaats van een inspraakbijeenkomst. Iedereen kan 
inlopen, of een afspraak maken via Geja Rozeboom (telefoon: 0571 - 279 
202) om wachten te voorkomen.

Inspreken vóór 14 augustus 2014
De veranderingen in het sociale domein zijn van belang voor veel inwo-
ners en zeker voor cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en aanbieders. 
Daarom wil de gemeente graag uw reactie op de beleidsvoornemens. In-
spraak is mogelijk van 17 juli tot 14 augustus 2014 met een brief aan het 
college van B&W of een mail aan gemeente@voorst.nl. De vier beleids-
stukken staan op de site van de gemeente (www.voorst.nl) en liggen ter 
inzage bij het gemeentehuis.
Op www.voorst.nl/actueel staat onder ‘Veranderingen Jeugdwet, Wmo 
en Participatiewet’ informatie over de nieuwe taken van de gemeente in 
2015, daar staan ook deze vier beleidsstukken;
De beleidsstukken zijn tijdens openingstijden in te zien bij de receptie 
van het gemeentehuis in Twello; 
In het Voorster Nieuws komt een vaste rubriek ‘#VeranderingenVoorst: 
Jeugdwet, Wmo en Participatiewet’ met informatie over de nieuwe ta-
ken.

Klompenfeest 2014
Wibi Soerjadi ‘opent’ 
Klompenfeest
TWELLO.- Het Schimmel en 
Plante Jongerenconcert, dat tra-
ditie getrouw plaats vindt aan de 
vooravond van het klompenfeest, 
krijgt dit jaar een extra dimensie. 
De befaamde pianist Wibi Soerja-
di zal op donderdag 4 september 
zijn medewerking verlenen aan 
het Jongerenconcert. Binnenkort 
volgt er meer over de exacte loca-
tie, tijden etc. 

Natuur fietstocht 
Welsumse Karmse
WELSUM.- Op zaterdag 2 augustus kunnen belangstellenden meedoen aan 
een natuurfietstocht door Welsum en de prachtige omgeving langs de IJssel 
uiterwaarden. Het is een ongeveer twee uur durende  tocht met een puzzel-
element, wat het geheel nog leuker en spannender maakt. De fietstocht is 
een onderdeel van het feestprogramma van de Welsumse Karmse. De start 
is vanaf 14.00 uur op het feestterrein, gelegen tegenover het pontveer. De 
fietstocht is een aanrader voor jong en oud.

Goede samenwerking tussen SKBE en Ut Trepke
EMPE.- Stichting Kindercentra Brum-
men en Eerbeek (SKBE) heeft de sa-
menwerking gezocht met Ut Trepke in 
Empe. De peuterspeelgroep De Belha-
mels, die jarenlang in ‘t Oortveld ge-
huisvest was stopt na de zomervakan-
tie, in goed overleg met elkaar zal Ut 
Trepke een nieuwe groep voor peuters 
starten. Beide organisaties zien het be-
lang en de voordelen van behoud van 
een goede voorziening voor peuters in 
de kleine kernen.  Empe is voor de be-
woners een veilige en vertrouwde om-
geving waar ze vaak al jaren wonen, 
soms generaties lang. Er zijn nauwe 
banden en de onderlinge betrokken-
heid is groot. Kinderen worden al snel 
opgenomen in het bloeiende vereni-
gingsleven en gaan over het algemeen 
naar de school in het dorp ‘obs J.H. 
Isings’. Iedereen kent elkaar waardoor 
een ons-kent-ons gevoel is ontstaan. 
Daarom is SKBE verheugd dat er voor 
de peuters een mogelijkheid blijft in 
het eigen dorp te kunnen spelen op 
een peutergroep. Zo kunnen ouders 
en kinderen deel uit blijven maken 
van het sociale netwerk en hoeven 

ouders niet ver met hun kinderen te 
rijden naar omliggende dorpen. Uiter-
aard is het mogelijk voor de ouders 
om wel te kiezen voor opvang bij het 
vertrouwde SKBE. Bij de peuterspeel-

groepen in Eerbeek, Brummen en Hall 
zijn plekken beschikbaar. Voor vragen 
over peuteropvang en andere soor-
ten van opvang, kunt u terecht bij de 
SKBE: www.skbe.nl

“drank op, laat je rijden zeggen ze, maar hoe dan?”

“PROBLEEM”

Donderdag 31 juli t/m zaterdag 2 augustus 2014

Uw Groenteman Gensen
Molenstraat 28, Twello - Tel.: 0571 - 271770
Uw Speciaalzaak voor: Aardappels, Groente, Fruit, 
Fruitschalen, Rauwkosten en Maaltijden

Boontjes

Bosperziken

Bildstar

Delbare 
Estival appelen

Hollandse Klasse 1

Ouderwets lekker

Nieuwe Oogst Hollandse

Hollandse Nieuwe Oogst

400 gram

500 gram

5 Kilo

1,5 kilo

€ 0.59

€ 0.89

€ 2.99

€ 2.99

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

http://www.voorst.nl
http://www.skbe.nl


VRIJDAG 8 AUGUSTUS
SURVIVALTOCHT
 voor jeugdleden 
 van 4 tot 16 jaar
 vanaf 13.30 uur

Beide dagen een kleine kermis, 
met grraattiiss draaimolen- en zweefmolen

ORANJEBAL 
MET REMBRANDT 
 vanaf 21.00 uur

 entree: leden €4.00

 niet-leden €7.00

TT ZATERDAG 9 AUGUSTUS

VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 AUGUSTUSVRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 AUGUSTUSVRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 AUGUSTUS

VOGELSCHIETEN
  10.00 uur lost Waander Zuetenhorst het eerste schot

BENTERTAINMENT EN 
GUIDO VAN HEUVELEN
  gezellige meezingers

KLEEDJESMARKT  vanaf 14.00 uur
‘s middags een nieuw spel: de afmatrace

PERFECT SHOWBAND 
 vanaf 21.00 uur

 entree: leden €4.00

 niet-leden €7.00

VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 AUGUSTUS
VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 AUGUSTUS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

www.hertgers-keurkas.nl 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

Graag even bellen voor een afspraak! 
Tel.: 06-300 100 77  

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

de BLEKENBRINK 
de lekkerste en 

milieuvriendelijk verbouwde aardappelen 
Ze zijn er weer: 

heerlijke 
Frieslander en Parel 

10 kg: € 8.-- 
 5 kg: € 4,50  

dagelijks PIEPERKAST zelfbediening 

vrijdag en 
zaterdag 

verkoop uit de schuur 
 

 Oudhuizerstraat 9, Klarenbeek 
Tel (055) 301 1875, www.blekenbrink.nl 

 
 

De Echte Bakker
Wil Gerrits

Wilp  Rijksstraatweg 46 | Tel (0571) 26 12 53
Lieren  Tullekensmolenweg 82 | Tel (055) 50 61 570

Aanbiedingen geldig van 31 juli t/m 6 augustus 2014

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 31 juli t/m woensdag 6 augustus 2014

hart van úw buurt!

Hollandse pruimen
per 500 gram

Amstel Radler
set 6x30cl

Versunie kaas
jong, jong belegen, belegen, 
extra belegen of oud, plakken
pak 150 gram

Coca Cola of Fanta
diverse soorten
(m.u.v. Fanta cassis)
set 6x33 cl

licht 
& fris

zoetig & 
fruitig

Senseo koffi epads
diverse soorten
zak 36 stuks

Hamburgers
naturel of gepaneerd
pak 2 of 3 stuks
per 500 gram

Grolsch pils
krat 24x33 cl
Grolsch pils blik 6x33 cl: 
nu met 20% korting

Rode bessen
per 500 gram

1.69

Almhof volle kwark
diverse smaken
kuip 500 gram

Appel-noten-
speltcake  

3.29 1.79

Sultana fruitbiscuit
Naturel of appel
pak 5x3 stuks

Italiaanse bollen
3+1 gratisr 500 gram

1.39 2.79

p
rten
s , plap m

3.49

ram

2.49

x3 stuks

1.39

Fanta cassis)
33 cl

2.79

korting

11.99

ollen

2,95¤

SCHEIDINGSWIJZE[N]. Scheiden is niet alleen afronden wat 
geweest is, maar ook een nieuwe start. Je kunt het nu goed 

regelen. Wij van ScheidingsWijze[n] helpen je daarbij voor een 
vaste prijs, zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent. 
ScheidingsWijze[n] helpt je verder! Bel voor een gratis 

adviesgesprek 06 - 54 32 32 23 of mail naar info@
scheidingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

www.derksvandevenfietsen.
nl

Voetverzorgingspraktijk, 
“De Deele” Klarenbeek, tel 

(055) 301 25 07. Ook aan 
huis. Spec. diabetes en 

reuma.

Eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

Colour sound: verhuur van 
prof.geluids/licht- en projectie 

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 
Sportmassage,  Dorn methode, 

nu ook Sportcompressie 
kousen www.gerda-keeps-
you-going.nl 06 24407644, 

055 3231614

Afslanken, Aankomen, Meer 
Energie! HERBALIFE WERKT! 

www.dieet-herbalife.nl. 
Antoinet Linthorst (0570) 

540910.

Het juiste adres voor dier, 
tuin en hobby: Fa. Vorder-
man Wijkseweg  7 Terwolde, 

Tel. (0571) 291205

Wij bieden contant geld op 
uw auto, motor, boot of 

klassieker. RDW vrijwaring, 
ook sloop auto’s Twellotra-
ding.com 06 14 10 10 86 of 

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

Discoteam-Moonlight voor al 
uw disco’s, feesten en 

presentaties. Tel. (0571) 27 
61 39 of www.discoteam-

moonlight.nl

VAKANTIE IS...
...SPIERPIJN 
         VAN HET 

LACHEN

G
RA

TI
S A

D
VE

RT
EN

TI
E VAKANTIE IS  
WIELEWAAL

Bezorg jij hem 
een onvergetelijke 

vakantietijd? 
 

www.wielewaal.nl/
 vrijwilligers
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Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Rondje Beemte via 
De Vecht en Teuge 
DE VEcHT/BEEMTE.- Zaterdag 2 augustus gaat voor de vijfde keer het Rond-
je Beemte van start, een fietstocht langs kunstzinnige bewoners in Beemte/
Broekland en Weteringsebroek. Dit jaar doet Rondje Beemte ook De Vecht en 
Teuge aan. Aan Kerkstraat 51 in De Vecht is een expositie in het kado-depo 
van The Present Tree. Caroline Smeets en Wilma Kleiboer verkopen cadeaus 
met een missie: alle artikelen zijn gemaakt door mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Kunst is geen vast onderdeel van het assortiment van The Pre-
sent Tree, maar voor rondje Beemte hebben Caroline en Wilma een paar bij-
zondere kunstenaars bereid gevonden om te exposeren, waaronder Chester. 
Hij maakt bijzondere portretten van koeien. Aan Teugseweg 20 laat Annie 
van Dronkelaar haar verrassende verzamelingen en creaties zien. Om 11 uur 
zijn de deuren van de deelnemers geopend voor publiek. De route staat vanaf 
28 juli op www.atelierdekippenschuur.nl.   

Team Autorodeo nieuw onderdeel dit jaar

Autorodeo op zondag 10 augustus
WILP-AcHTERHOEK.- De echte 
liefhebbers kijken er al weer reik-
halzend naar uit en ook de deelne-
mers zijn er zo goed als klaar voor. 
In Wilp-Achterhoek zal op zondag-
middag 10 augustus de 23e editie 
van de spectaculaire autorodeo 
worden verreden. Carnavalsvereni-
ging De Lollebroek organiseert het 
evenement weer op het bekende ter-
rein aan de Holthoevenstraat. Hier 
zullen rondom het rodeoparcours 
enkele tribunes geplaatst worden 
zodat het publiek perfect overzien 
kan wat de deelnemers presteren. 
Wie vaker de rodeo bezocht heeft 
weet dat het er niet bepaald zacht-
zinnig aan toe gaat. Het is botsen en 
beuken geblazen, met als doel de 
concurrentie uit te schakelen. Per 
manche komen er ongeveer 12 wa-
gens de baan op. Deze voertuigen 
zijn door de deelnemers volledig ge-
stript en voorzien van fraaie kleuren 
en ludieke teksten. In de pauze zal 
er zoals gebruikelijk weer een gepre-
pareerde auto geveild gaan worden. 
De hoogste bieder kan direct mee-
doen aan de rodeo. De drie laatst 
overgebleven voertuigen uit iedere 
manche mogen mee naar de finale. 
Vervolgens komen aan het einde van 
de middag alle nog rijdende wagens 
wederom de baan op voor de wrak-
kenrace. Het beloofd weer een dave-
rend spektakel te worden

Team Autorodeo
Omdat de veiligheid belangrijk is 
zijn er wel een aantal spelregels 
waar de heren en dames waaghalzen 
zich aan dienen te houden. De orga-
nisatie doet er alles aan om ongeluk-
ken te voorkomen. Mocht er zich 
toch een incident voordoen zijn er 
mensen van het Rode Kruis en de 
brandweer op het terrein aanwezig.  
Als de rodeo te gevaarlijk wordt dan 
steekt de jury een rode vlag omhoog 

en is het einde manche. Naast de ge-
bruikelijke rodeo heeft de organisa-
tie een nieuw onderdeel toegevoegd 
dit jaar.  Aan ̀ Team Autorodeo` doen 
10 teams mee, die als groep het par-
cours opkomen.  Op een stuk afgezet 
terrein van 75 bij 35 meter vinden 
ook deze manches plaats. Dit terrein 
wordt afgebakend door een greppel. 
Op het terrein worden bovendien 6 
ronde balen geplaatst, waarmee het 
parcours wordt aangegeven. Een 
team bestaat uit 4 rijders met elk een 
auto met een maximale cilinderin-
houd van 1400 cc. Deze auto is ge-
prepareerd volgens het regelement. 
In verband met de lengte van het 
programma is het maximum aantal 
teams vastgesteld op 10 teams. De 
hele wedstrijd wordt verreden over 
twee manches. In de eerste manche 
rijden 2 teams tegen elkaar.

Loting
De winnaars van de eerste manche 

gaan later die middag samen weer de 
baan op voor de finale plaatsen 1 tot 
en met 5. De verliezers van de eerste 
manche gaan voor de finale plaats 6 
tot en met 10. Net als ook bij de regu-
liere autorodeo is het bij teamrodeo 
toegestaan om de tegenstanders uit 
te schakelen. Dit kan door een ander 
in de greppel te duwen of door de 
wagens te rammen. De loting voor 
de team autorodeo, waarin bepaald 
wordt welke teams het tegen elkaar 
zullen opnemen in de eerste ronde, 
zal plaats vinden op zaterdag 9 au-
gustus tijdens de feestavond in de 
tent. Aan deze feestavond, die om 
20.30 uur begint,  zal DJ Rob Wib-
belink zijn medewerking verlenen. 
Zondagmiddag is er een optreden 
van de band `Galaxy`. Het wordt on-
getwijfeld weer een zeer gezellige en 
spannende autorodeo, die om 12.30 
uur begint. Toegangsprijs voor de 
jeugd van 6 t/m 11 jaar bedraagt € 3 
00 en vanaf 12 jaar € 7 00.

Hoewel de veiligheid voorop staat gaat het er niet zachtzinnig 
aan toe tijdens de autorodeo.

Aan de rand van de Veluwe 
vindt u het sfeervolle 
Restaurant ‘Foyer Riant’

BEEKBERGEN.- “In een sfeervol en ontspannen ambiance genieten van eer-
lijke gerechten” gezellig bij de open haard of op het schitterend gelegen ter-
ras. De Chef verrast u met een wisselend driegangen keuzemenu en een palet 
aan “seizoen” specialiteiten. Naast gezellig borrelen en tafelen biedt Foyer 
Riant ook een scala aan mogelijkheden voor feestelijke en zakelijke arrange-
menten. Na een heerlijke wandeling  of fietstocht door de prachtig bossen 
van de Veluwe bijkomen op het schitterende terras of bij open haard in de 
Foyer Riant gelegen tussen Beekbergen en Ugchelen. Lekker en betaalbaar 
eten en drinken op een prachtige en gastvrije  locatie!
Ook voor zakelijke of feestelijke  arrangementen bent u bij Foyer Riant op 
het goede adres. De schitterende accommodatie biedt  alle faciliteiten voor 
vergaderen, productpresentatie, workshop, training of personeelsfeest. Ui-
teraard zijn er vele combinaties te maken met de mogelijkheden die Riant 
Equestrian Centre biedt, zoals de bijzondere activiteit Mennen Management. 
Met een span paarden de schitterende Veluwse bossen in  om vervolgens de 
leidsels in eigen hand te nemen! Restaurant Foyer Riant biedt gratis en vol-
doende parkeergelegenheid, en gratis WiFi. U bent van harte welkom, voor 
meer informatie www.foyerriant.nl

Ruiterkampen Manege Voorst groot succes 
KLARENBEEK.- Deze zomer wor-
den er weer ruiterkampen gehouden 
bij Manege Voorst. Het eerste kamp 
is net afgesloten en was weer een ge-
weldig succes. Het volgende ruiter-
kamp is van zondag 10 tot zondag 17 
augustus. Kinderen komen uit heel 
Nederland om mee te doen aan het 
ruiterkamp. Een week lang paard-
rijden maar ook voltige (gymnastie-
ken op het paard) paardenmassage, 
uitjes, disco rijden met je paard of 
pony en nog veel meer. Je kunt een 
week lang mee doen met je eigen 
paard of pony of met manegepaar-
den / pony’s. Er is van alles te bele-
ven, natuurlijk is het verblijf op de 
manege ook een geweldige ervaring. 
De manege is gelegen in het groene 
gebied van de stedendriehoek Apel-
doorn, Deventer en Zutphen. Met in 
de ‘achtertuin’ het recreatiegebied 
Bussloo waar je natuurlijk heerlijk 

kunt buitenrijden en zwemmen. Het 
ruiterpad richting Bussloo ligt naast 
de manege. Manege Voorst is vanaf 
de A1 zeer gemakkelijk te bereiken 
en ligt aan de doorgaande weg tus-
sen Apeldoorn en Zutphen.
Ben je acht jaar of ouder, ben je gek 
op paardrijden en beheers je de ba-
sis goed (stap, draf en galop) dan is 
het ruiterkamp echt wat voor jou! 
Gedurende de week ben je natuur-
lijk bezig met paardrijden, waaron-
der dressuur en springen. De kosten 
voor dit kamp bedraagt EUR 325,00 
inclusief alle activiteiten en over-
nachtingen, eventueel kun je ook je 
eigen paard meenemen. Bij aanmel-
ding voor 1 augustus krijg je EUR 
10,00 korting. Informatie en opgave 
kan via de website www.manege-
voorst.nl of info@manege-voorst.
nl ) Bellen kan ook, tel. (055) 301 13 
52 of (06) 83 67 00 98. 

www.pijnappel.info

  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526
Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

20% 
KORTING OP 
LUXAFLEX

20%-50% 
KORTING OP 
SHOWROOM MODELLEN

20% 
KORTING OP 
MATRASSEN

ZOMEROPRUIMING BIJ PIJNAPPEL

http://www.foyerriant.nl
http://www.manege-voorst.nl
http://www.manege-voorst.nl
mailto:info@manege-voorst.nl
mailto:info@manege-voorst.nl


voorstwijzer
Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek
Gemeentelijke informatie

#VeranderingenVoorst: Jeugdwet, Wmo en Participatiewet

 Brief SVB over PGB

Heeft u een persoongebonden budget, een PGB in het kader van 
de AWBZ? Dan kunt u hierover nu in augustus een brief van de 
SVB ontvangen. De overheid wil oneigenlijk gebruik van het PGB 
voorkomen. Daarom verandert in 2015 de PGB regeling en wordt 
het ‘trekkingsrecht’ ingevoerd. Dit betekent dat u het budget niet 
meer zelf op uw bankrekening krijgt. De SVB betaalt uw zorg-
verlener direct uit. Elke maand krijgt u een overzicht  van uw 
besteding en het resterende budget. Belangrijk verschil is dat 
de SVB betalingen aan zorgverleners vooraf kan controleren. En 
kan nagaan of u een overeenkomst heeft met de zorgverlener 
of zorginstelling die u wilt betalen. Verder verandert er niets. U 
blijft zelf bepalen wie er wanneer zorg verleent. Om voor een 
soepele overgang van het systeem in 2015 te zorgen, gaat de 
SVB zorgcontracten bij PGB houders opvragen. Daarom ontvan-
gen PGB houders een brief van de SVB, daar zit een folder over 
het trekkingsrecht bij. In het najaar zal het college van de ge-
meente  Voorst beleidsregels vaststellen over de wijze waarop de 
gemeente met het PGB omgaat.
 

Participatiewet: iedereen werkt naar vermogen

De in juli aangenomen Parti-
cipatiewet gaat per 1 januari 
2015 in. De wet voegt de Wet 
werk en bijstand (WWB), de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) 
en een deel van de Wajong (Wet 
werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten) samen.
Doel van de wet is dat iedereen 
naar vermogen werkt, bij voor-
keur in regulier werk. Maar dit 
kan ook een beschutte werk-
omgeving zijn, binnen of bui-
ten de muren van een voorzie-
ning voor sociaal werk. In de 
Beleidsnotitie Sociaal Domein 
staat hoe Voorst de invoering 
van de Participatiewet in 2015 
vorm geeft. 

Arbeidsparticipatie
Sociale voorzieningen moeten 
voor toekomstige generaties 
betaalbaar blijven. Dat maakt 
het belangrijk dat iedereen 
met arbeidsvermogen ook deel 
neemt aan het arbeidsproces. 
Dat wil zeggen ‘participatie’ 
van mensen die (gedeeltelijk) 
kunnen en willen werken. Maar 
vraag en aanbod sluiten niet 
altijd goed aan. Voorst had al 
de taak om mensen met een 
beperking te helpen op weg 
naar werk. Met de Participatie-
wet wordt de gemeente ver-
antwoordelijk voor de arbeids-
participatie van alle inwoners 
met of zonder afstand tot de 
arbeidsmarkt. De gemeente 
heeft een regierol en werkt 
nauw samen met partners als 

 Pilot Kruidentuin

September 2014 start Voorst een pilot om praktijkervaring met 
dagbesteding in Twello op te doen. Dat vindt nu buiten de ge-
meentegrens plaats, wat hoge vervoerskosten geeft. Met de pilot 
willen we een deel van de beschutte werkplekken van Delta in 
Zutphen overhevelen naar de Kruidentuin in Twello. Dat is een 
kwekerij en er worden onder andere kaarsen gemaakt en ver-
kocht. Ook willen we zicht krijgen op de relatie tussen ‘arbeids-
matige dagbesteding en beschut werk’. In de pilot wordt samen-
gewerkt met Mens & Welzijn, Trimenzo, Riwis en de Passarel. 

werkgevers, Delta, UWV Werkbe-
drijf, het onderwijs en zorg- en 
welzijnsinstellingen. 

Wat verandert? 
Bij de nieuwe taken bezuinigt 
het rijk op de begeleiding van 
uitkering naar werk. Dus moet 
de gemeente dit budget gerich-
ter inzetten en kosten besparen. 
We spreken partners en inwoners 
aan op hun eigen kracht en ver-
antwoordelijkheid. Alleen dege-
nen die het écht nodig hebben, 
krijgen ondersteuning op maat 
om werk te vinden. En wie geen 
werk heeft, krijgt een inkomen 
op bijstandsniveau. De bijstand 
is belangrijk als vangnet, maar 
wordt meer activerend. We vra-
gen uitkeringsgerechtigden alles 
op alles te zetten om werk te vin-
den of naar vermogen te partici-
peren. Anders tast dit de solidari-
teit in onze samenleving aan. Een 
tegenprestatie kan deel uitmaken 
van een plan voor re-integratie 
(dit wordt nog uitgewerkt in een 
verordening). 

Kostendelersnorm
Wie een uitkering heeft houdt 
deze in 2015. Maar, als er meer-
dere uitkeringen binnen één huis-
houden zijn, moet de gemeente 
van het rijk een ‘kostendelers-
norm’ toepassen. Hier krijgt u 
dan na de zomervakantie bericht 
over. Meer rekening houden met 
de stapeling van uitkeringen, als 
stimulans om te gaan werken. 
Verder heeft het Kabinet beslo-

ten dat de huidige Wajongers niet 
worden overgedragen aan de ge-
meente. Ze blijven aangewezen 
op het UWV voor hun ondersteu-
ning en uitkering. Vanaf 2015 tot 
2018 zal het UWV alle Wajongers 
herkeuren.

Beschut werken
Vanaf 2015 geeft het rijk fors 
minder budget voor de Wet soci-
ale werkvoorziening. Instroom is 
niet meer mogelijk en wie op een 
wachtlijst staat, heeft geen recht 
meer op een Wsw-plek. Maar, de 
huidige Wsw-medewerkers met 
een vast dienstverband houden 
recht op werkaanbod tot hun 
pensionering. De gemeente wil 
beschut werken zoveel mogelijk 
lokaal organiseren onder de pa-
raplu van Delta. Deze inwoners 
participeren dan in hun eigen so-
ciale omgeving en het voorkomt 
onnodige vervoerskosten. In 
2014 doen we daarom een pilot 
voor beschut werken in Voorst. 

Inspraak Beleidsnotitie 
Volgende keer gaan we in op 
de nieuwe Wmo. Kijk op www.
voorst.nl/actueel onder ‘Ver-
anderingen Jeugdwet, Wmo en 
Participatiewet’ voor meer infor-
matie. In de ‘Beleidsnotitie Soci-
aal Domein’ staat een hoofdstuk 
over de Participatiewet. Heeft u 
vragen of wilt u een toelichting? 
Dan bent u welkom op het speci-
ale inspraak spreekuur tot en met 
13 augustus 2014. Op maandag 
tussen 09.00 en 10.30 uur en 
woensdag tussen 16.00 en 17.30 
uur in het gemeentehuis. Van-
wege de vakantietijd is er geen 
informatiebijeenkomst maar 2x 
per week een spreekuur. U kunt 
vrij inlopen of via Geja Rozeboom 
(0571) 279 202 een afspraak ma-
ken en wachten voorkomen. Wilt 
u een inspraakreactie geven? 
Schrijf het college van B&W voor 
14 augustus 2014 een brief of 
mail gemeente@voorst.nl. 
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma. 08.30 - 20.00 uur
di. t/m do 08.30 - 16.00 uur
vrij.  08.30 - 14.00 uur

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Startnotitie Wet Markt en Overheid (Wet MenO) Bekendmaking Z-14-01618_2014-33151

Milieumelding

Schakerpad 11 in Twello het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten (veehouderij) Melding ontvangen Z-MELD840-2014-000284

Vloeddijk 3 in Nijbroek het uitbreiden van het aantal te houden melkkoeien Melding ontvangen Z-MELD840-2014-000261

Omgevingsvergunning

Appenseweg 7 in Voorst Verplaatsen uitrit Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-360

Blikkenweg 16 in Twello Renoveren schuur Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-318

Koperdijk 3 en 5 Klarenbeek Plaatsen chemische luchtwasser (omgevingsvergunning) Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-432

Leemsteeg 2 in Wilp Vervangen rieten dak Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-434

Molenallee 32A en 32B in Wilp Vervangen twee kozijnen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-426

Molenallee 50 in Wilp Kappen elf bomen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-347

Twelloseweg 108 in Terwolde Plaatsen bijgebouw met kelder Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-424

Voorsterklei (kad. Voorst L 30) in Voorst Bouwen gemaal Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-425

Voorsterklei (Voorst L 49) in Voorst Bouwen mestsilo Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-428

Zwarte Kolkstraat 78 in Wilp Bouwen garage, schuur en carpoort Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-429

Sloopmelding

Avervoordseweg 14 in Terwolde Geheel slopen woning Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-427

Leemsteeg 2 in Wilp Slopen houten schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-433

Oude Wezeveldseweg 17 in Twello Verwijderen asbesthoudende dakplaten van de schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-422

bekendmakingen
Week 31: 30-07-2014

De gemeente Voorst geeft alle offi  ciële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast in 
verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek geordend, 
indien mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of meer belangheb-
benden zijn gericht en beleidsnota’s staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op http://www.voorst.nl/
actueel/bekendmakingen. Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via telefoonnummer 
(0571) 27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van B&W of de burgemeester kan 
een belanghebbende bezwaar 
indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders (of de 
burgemeester, afhankelijk van 
degene die het besluit heeft ge-
nomen), Postbus 9000, 7390 HA 
Twello, binnen zes weken na de 
datum van verzending van het 
besluit aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit en 
de datum van verzending van het 
besluit kunt u bellen met (0571) 
27 99 11. Omdat een bezwaar-
schrift geen schorsende werking 
heeft, kan tevens een verzoek tot 
een voorlopige voorziening wor-
den gericht aan: de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Gel-
derland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

� Op maandag 4 augustus 2014 
vindt er een mandaatvergade-
ring van de welstandscommissie 
plaats.

Plaats: gemeentehuis van de
 gemeente Voorst,
 H.W. Iordensweg 17 
 te Twello.
Aanvang:  10.30 uur

De agenda (met daarin de lijst 

met te behandelen bouwplan-
nen) wordt bekend gemaakt op de 
website van de gemeente Voorst 
(www.voorst.nl) en aan de balie 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieu.

Conform artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Indien u aanwezig wilt zijn, dan 
horen wij dat graag van u.

Het beoordelen van nieuwe aan-
vragen kost veel tijd. Houdt u er 
daarom rekening mee dat nieu-
we aanvragen uiterlijk een week 
voor de mandaatvergadering 
moeten zijn ingediend.

De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, telefoonnummer (0571) 27 
93 37. Ook voor vragen kunt u 
hier terecht.

Historisch hart van Voorst opent haar deuren
VOORST- In de anders zo stille 
Dorpskerk van Voorst was het, af-
gelopen zaterdag, een blij geluid 
van kinderstemmen. “Projectgroep 
Toppie” onder leiding van Diana 
Hofmeijer verzorgde deze middag 
een optreden. De kinderen von-
den het best spannend. Zingend 
en huppelend kwamen zij binnen. 
Het koor was niet zo groot want er 
waren diverse kinderen op vakan-
tie maar die er wel waren deden erg 
hun best. De zangnummers werden 
afgewisseld met muziek- optredens 
door diverse kinderen  en de num-
mers werden ook door hen zelf aan-
gekondigd. Aandoenlijk was het 
eerste solo optreden van Karlijn. 
Zo klein als ze was,  stond ze daar 
vastberaden en zong als een lijster. 
Femke en Franciska speelden sa-
men een stuk op de piano. Ze had-
den hard gerepeteerd bij opa Gerrit 
Lubberding. Vervolgens weer een 
lied met het hele koor. De bezoekers 
werden ook uitgenodigd mee te zin-
gen met het lied: Bless the Lord my 
soul, dit werd muzikaal begeleid 
door Fransiska - piano en Wietske 

– saxofoon. Ook Orla en Cristie 
maakten samen muziek op trompet 
en saxofoon. Leuk was dat alle kin-
deren om beurten in het slotlied: 
“Kom in de kring” een solo zongen. 
Als bezoeker word je blij als je ziet 
dat deze jonge kinderen enthousi-
ast met muziek bezig zijn. Het was 
een heel leuk optreden. Aanstaande 
zaterdag kunt u opnieuw komen ge-
nieten. Dan is er om 15.00 uur een 

inloopconcert met Alette van den 
Brul- sopraan en Gerard van Da-
len -piano. De kerk is om 14.00 uur 
open en ook in het Dorphuis kunt u 
weer terecht. Voor heel weinig geld 
kunt u allerlei boeken en tijdschrif-
ten kopen om in de vakantie van te 
genieten. Komt u ook? Het wordt 
vast weer genieten en de toegang is 
gratis. Een vrije gift is welkom. Info: 
www.kerkvoorst.nl 

‘Toppie’ trad op in het inloopconcert in de dorpskerk

Voetbaldagen Sportclub Klarenbeek
KLARENBEEK.- Van woensdag 20 (aanvang 09.15 uur) tot en met vrijdag 22 au-
gustus (eind 16.00 uur) worden de eerste editie van de Voetbaldagen bij Sport-
club Klarenbeek, voorheen de KNVB Nike Voetbaldagen, gehouden op Sportpark 
De Pauw aan de Bosweg 12-14. Ook niet-Klarenbekers mogen natuurlijk deelne-
men. Als je geboren bent tussen 1 januari 2001 en 31 december 2006, dan mag 
je deelnemen aan de Voetbaldagen. Kosten EUR 88,00. Naast veel voetbalerva-
ring krijgen de deelnemers een compleet Nike-Tenue (shirt, short en kousen, zelf 
te kiezen maat), een deelnamecertificaat met foto, een Nike Bal, drie dagen vol 
(voetbal)plezier, drie keer een lunch, leuke voetbaltrainingen onder leiding van 
gediplomeerde trainers en organisatie. Voor aanmeldingen en nader informatie 
zie eerst: http://www.actiefvoorst.nl/voorst/gemeentevoorst/overzichtaanbod/
bekijk/6369/voetbaldagen-2014. Contactpersoon is Roy Zweverink, tel. (06) 30 
72 33 85 / e-mail: voetbaldagen@scklarenbeek.nl. 

Mini ponykamp Manege Voorst
KLARENBEEK.- Nog geen plannen voor 4 en 5 augustus? Manege Voorst orga-
niseert samen met BSO De Vrijbuiters, wegens groot succes, wederom een mini 
ponykamp. Op maandag 4 en dinsdag 5 augustus is iedereen van harte welkom, 
van 09.00 tot 19.00 uur. Deze twee dagen staan volop in het teken van paarden 
/ pony’s en allerlei andere leuke activiteiten. Er zal op deze twee dagen gereden 
worden op de liefste pony’s van stal, maar ook het voltigeren, zal niet ontbreken 
(Gym oefeningen op de rug van het paard ). Heb je nog niet zoveel ervaring met 
rijden? Geen probleem, juist dan is dit mini kamp uiterst geschikt. De hele dag 
helpen op de manege, pony’s poetsen, rijden en vooral veel plezier. Kosten voor 
deze twee dagen inclusief ontbijt, lunch en avondeten bedragen EUR 75,00 per 
persoon. Leeftijd: vier tot en met twaalf jaar. Inschrijven kan via ruitersportbso.
devrijbuiters@gmail.com of telefonisch op werkdagen: (06) 15 32 15 88.

mailto:ruitersportbso.devrijbuiters@gmail.co
mailto:ruitersportbso.devrijbuiters@gmail.co
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U IT EIGEN BAKKERIJ
½ rozijnen/
½ krentenbrood

Zonnepit-
bolletjes

Slagroomschnitte

Aardbeienschnitte

Aardbeienslof

Saucijzebroodjes

Kroketbroodjes

Kaasbroodjes

-

Witbrood Maisbroodje

1.50
1.75

1.75
2.04

3.99
5.99

1.49
4.99

1.75
1.90

1.10
1.35

zak 6 stuks

2 stuks

400 gram



& VEEL VOOR 
EEN SCHIJNTJE

Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

KIJK VOOR ALLE 
FOLDERAANBIEDINGEN 

OP COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 juli t/m zondag 3 augustus 2014. week 31

VOL & KRACHTIG DROOG

1.00
1.81
1.20

4.99
9.98

2 HALEN = 
1 BETALEN

  
Cape Peak 
Zuid-Afrikaanse wijn
rood of wit
2 flessen à 750 ml
van   9.98
actieprijs per liter   3.33

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

vers gebak

1.50
2.39

2 
STUKS
  Coop 

roombroodjes  
2 stuks
van   2.39    

Coop 
schouder-
karbonade  
500 gram
van 3.75/ 3.90

1.99
3.90

500 
GRAM

3.75

Pepsi, Sisi, 
Seven Up of Rivella  
fles 1500 ml
van 1.20/ 1.81
actieprijs   per liter 0.67

Alle Ariel 
wasmiddel  
3 pakken naar keuze
bijv. excel tabs regular 
pak 16 stuks
van 17.61 voor 11.74

2+1 
GRATIS*

Haribo snoep  
zak 120-300 gram
van 1.22/ 1.83    

1.00
1.83
1.22

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 juli t/m zondag 3 augustus 2014. week 31

Coop BBQ 
gemak mini’s  
vlees, vis & kip
3 pakken naar keuze

keuze uit 
14 varianten!

2+1 
GRATIS

Coop pitloze 
witte druiven    
bak 500 gram
van 2.59
actieprijs per kilo 2.98

Coop pitloze Coop pitloze 
witte druiven
Coop pitloze 

1.49
2.59

500 
GRAM

*per product kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.
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Openingstijden
Ma Gesloten
Di t/m Vr 09.00 - 18.00
Za 09.30 -16.00
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Nijverheidsstraat 3a, 7391 ZT Twello
Telefoon (0571) 27 26 15
woonhaltwello@colors@home.nl

De hele maand juli tot en met 2 augustus  

 ontvangt u maar liefst tot 25% korting    

  op al onze raamdecoratieproducten. 

  De keuze is enorm dus we helpen u graag!   

 Vraag naar de voorwaarden.

Camping de Polmate op 
kruising van weg en water

TERWOLDE.- Aan de Melkleenweg 
in Terwolde runnen Reinie Ettema 
en Gert Gootjes al een tijdje hun mini 
camping op een eeuwenoude kruising 
van weg- en waterverbindingen. De 
camping ligt pal achter ‘het Melkleen’, 
een eeuwenoude hoeve annex voor-
malig veerhuis aan de Bandijk. Eeu-
wen lang trokken vooral kooplieden 
van west naar oost en vice versa via 
de oude Hessenwegen. Een van de be-
langrijkste routes kruiste de IJssel ten 
noorden van Deventer, juist ja, bij ‘het 
Melkleen”. Die IJssel was en is een al-
oude route voor vervoer over het wa-
ter, dus ter plaatse van het voormalige 
veerhuis was een plek waar in het ver-
re verleden nogal wat (vaak creatieve) 
overnachtingen plaatsvonden. Dat is 
ongetwijfeld vaak gebeurd op het ter-
rein van de Polmate, want dat is een 

boerderij die al in 1795 in de archie-
ven vermeld werd. Met andere woor-
den, voor een deel heeft de Polmate 
zijn aloude bestemming herwonnen.
Ettema en Gootjes zijn afkomstig uit 
het Westfriese Heerhugowaard. Gert 
Gootjes zag zijn pensionering nade-
ren, waarop beiden naarstig op zoek 
gingen naar een plek met rust, ruimte 
en toch de mogelijkheid om actief te 
blijven. Dat actief blijven was een ab-
solute voorwaarde, want zegt Gert: “ik 
zocht een plek om creatief aan de slag 
te kunnen en was in feite helemaal 
verkocht door de verkoopadverten-
tie, waarbij deze boerderij als bouw-
val werd aangeprezen.” Daar is nu, 
elf jaar later niets meer van te zien. 
Gootjes heeft met ijver, volharding 
en op organisatorisch vlak stug door-
zettingsvermogen huis, haard en hof 

omgetoverd in een eigen paleisje. Om 
echter de wens om actief te blijven ge-
stalte te geven werd gelijk lopend een 
begin gemaakt met het realiseren van 
een mini camping. Die is uiteindelijk 
in 2011 geopend, wat illustratief is 
voor het doorzettingsvermogen van 
Reinie en Gert. Zij hebben hun terrein 
ingericht met de authentieke hagen 
die er thuishoren, er is een fraaie 
boomgaard aangeplant, maar de kam-
peermiddelen mogen jammer genoeg 
niet tussen de fruitbomen worden 
opgesteld maar hebben een plek ge-
vonden op een speciale wei. Naast 
het gloednieuwe toiletgebouw is bo-
vendien een vakantiehuisje gereali-
seerd voor 2 x 2 personen. Het streelt 
vooral Reinie dat zij van de gasten 
zoveel complimenten ontvangt over 
netheid en hygiëne op de camping 
en vooral ook de “natte” groep. Daar-
naast voldoet de mini camping dui-
delijk in een behoefte. Helemaal in 
de voetsporen van de bezoekers uit 
het verre verleden weten bijvoor-
beeld sommige pelgrims met de St. 
Jacobsschelp, die onderweg zijn naar 
Santiago di Compostella, de over-
nachtingsplaats te vinden. Daarnaast 
kwam onlangs, eveneens helemaal 
conform de oude Hanze traditie, een 
kanovaarder die vanuit Duitsland on-
derweg was naar de Waddeneilanden 
zijn tentje op de Polmate opslaan. De 
eigenaren van de camping gaan er 
overigens prat op dat hun kampeer-
plaats geen luxe voorzieningen kent. 
Naast een ultra modern bad-, was- en 
toiletgebouw, elektra aansluitingen, 
Wi-Fi en een simpele vuurplaats is 
er niets dan rust, met af en toe een 
fluitende vogel, een loeiende koe of 
de fluit van een passerende aak op de 
IJssel. Meer informatie is te vinden 
op www.campingdepolmate.nl of via 
info@campingdepolmate.nl. 

Zaterdag weer open

Dag van IJssellinie
WELSUM/OLST.– De restanten van 
de IJssellinie, op en rond landgoed De 
Haere in Olst, zijn aanstaande zater-
dag  (2 augustus) zonder afspraak te 
bezichtigen tijdens de maandelijkse 
open dag. De groepen vertrekken tus-
sen 12.00 en 16.00 uur bij de hospi-
taalbunker. De excursie, onder lei-
ding van een gids van de Stichting De 
IJssellinie, duurt ongeveer een uur. 
Gedurende de vakantiemaanden juli 
en augustus zijn er ook open dagen 
op alle woensdagen. Het vertrek is 
dan tussen 19.00 en 20.30 uur. Aan-
melding-vooraf is niet mogelijk; geïn-
teresseerden kunnen zich melden bij 
de hospitaalbunker.
In de nabijheid van de hospitaalbun-
ker wordt zaterdag het Bofors-lucht-
doelkanon opgesteld. Vrijwilligers 
van de Stichting De IJssellinie geven 
uitleg over de werking van het geschut 
en voor bezoekers bestaat de gelegen-
heid van heel dichtbij mee te maken 
hoe een (denkbeeldig) doel onder 
schot wordt genomen. De IJssellinie 
had ten tijde van de Koude Oorlog in 
de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw 
ten doel om een onverhoopte opmars 
van de troepen van het Warschau 
Pact (‘’de Russen’’) te vertragen en zo 
de mogelijkheid te scheppen om mi-
litaire steun van de NAVO-partners in 
te roepen. Kern van de werking van 
de IJssellinie was het onder water zet-
ten van grote delen van de IJsseldelta, 
in totaal 126 kilometer lang en vijf tot 
tien kilometer breed. De belangstel-
ling voor de Koude Oorlog is de laat-
ste jaren groeiende. Op verschillende 
plaatsen in West- en Oost-Europa 
wordt studie gemaakt van de tot voor 
kort super-geheime voorbereidingen 
op een militair conflict tussen het 
Oosten en het Westen. Met name ten 
tijde van de zogenoemde Cuba-crisis 
(in 1962) was de Derde Wereldoorlog 
zeer nabij. Aan de IJssel werd alles in 
staat van gereedheid gebracht om een 
eventuele Russische aanval te weer-
staan.
De Stichting De IJssellinie heeft sinds 
kort contact met de Stichting Ge-

schiedenis Totalitaire Regimes en hun 
Slachtoffers, die zich ten doel stelt om 
te wijzen op het gevaar van met name 
het communisme. Onlangs bezochten 
vertegenwoordigers van de stichting 
de IJssellinie. Zij waren in het gezel-
schap van de Deen Johannes Bach 
Rasmussen, die vooral in landen als 
Polen, Tsjechië, Letland en Estland 
herinneringen (met name in de vorm 
van musea) aan de Sovjet-onderdruk-

king in beeld heeft gebracht. Volgens 
Rasmussen zijn er tekenen dat ver-
worven vrijheden in het Rusland van 
Poetin steeds meer onder druk komen 
te staan. Sommigen vrezen zelfs een 
terugkeer van de Koude Oorlog. Het 
neerschieten van een vliegtuig van 
Malaysian Airlines heeft die angst-
gevoelens nog versterkt. Intussen is 
de Stichting De IJssellinie bezig met 
de voorbereidingen voor een reeks 
verdiepende lezingen over specifieke 
aspecten van de IJssellinie. De reeks 
start in september. Voor meer infor-
matie, ook over groepsrondleidingen, 
zie www.ijssellinie.nl.

Oogwereld 
Jos verlengt 
inruilactie
TWELLO.- Op 9 juli is Oogwereld 
Jos in Twello de BRIL-doorgeefwe-
ken gestart om een steentje bij te 
dragen aan een goed doel. De afge-
lopen weken hebben de opticiens 
overweldigend veel reacties gekre-
gen. “Het is hartverwarment om te 
zien dat mensen in de omgeving 
van Twello zich willen inzetten 
voor anderen”, merkt vestigings-
manager Jeroen Gerritsen op. Bij 
Oogwereld Jos doen ze hun uiterste 
best om iedereen vol enthousiasme 
te helpen. 
Om ook mensen te helpen die net 
terugkomen van vakantie worden 
de BRIL-doorgeefweken verlengt 
tot en met 9 augustus. 

Korting op een nieuwe bril 
Wie tijdens de BRIL-doorgeefwe-
ken een oude bril inlevert bij Oog-
wereld Jos ontvangt kortingen op-
lopend tot 250 euro op een nieuwe 
multifocale bril of 75 euro op een 
enkelvoudige bril. En als u ook 
nog een vergoeding van de zorg-
verzekeraar krijgt, dan kan dat een 
behoorlijke besparing opleveren. 
Ook zonnebrillen zijn overigens 
erg welkom, echter geldt hiervoor 
de actie niet.

Een nieuwe kijk op de wereld 
met een bril
In samenwerking met Stichting 
Emefa en glazenleverancier Essilor 

zorgt Oogwereld Jos ervoor dat uw 
oude bril een tweede leven krijgt in 
een ontwikkelingsland. Ter plaatse 
worden oogmetingen verricht, krij-
gen de mensen deskundig advies 
en wordt er een passende bril bij-
gezocht. 
Hierdoor verbetert de levenskwali-
teit aanzienlijk en krijgen mensen 
een grotere kans een zelfstandig be-
staan op te bouwen. 

Voor meer informatie
kijk op www.oogwereld.nl 
of loop binnen in de winkel 
(Duistervoordseweg 12a, Twello).



De AutobeDrijven in De regio
Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437

Service Partner

* Reparatie        * Schadeherstel 
* APK                 * Verkoop nieuw en gebruikt

Airco service
en reparatie

kwaliteit
50
50 JAAR

 

Ford Fiesta titanium 1.0 ecoboost 100pk, zwart metallic, 5drs. BJ 2013 10.000 km

Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco Benzine BJ 2007 29.000 km

Fiat Punto 1.3 JTD Diesel, blauw metallic, 5 drs BJ 2006 122.000 km

Suzuki SX4 Benzine automaat, zwart BJ 2007 90.000 km

Saab 9-3 2.0 Turbo Aero sport Sedan, zwart BJ 2003 207.000 km

AUTO WIENTJES B.V.  VEENHUIZERWEG 132 | 7325 AM  APELDOORN | T +31 (0)55 323 1635 | INFO@AUTOWIENTJES.NL

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00

Betaalbaar auto onderhoud

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- 
en dieselauto’s

Onderhoudsbeurt + APK

vanaf € 89,-

Direct een offerte:
www.autowientjes.nl/offerte

Merkbanden

€ 39,-
vanaf

Banden nodig?
www.autowientjes.nl/banden

Airco Actie

€ 59,50
Nu

Afpersen, vacumeren en vullen

Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, garagespijkerbosch@hetnet.nl

Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad

Bouwjaar: 08-2003
Km. Stand: 168.491 Km
Brandstof: Benzine
Kleur ZWART Metallic
Aantal deuren: 4 drs
Transmissie: Handgeschakeld
Garantie: n.v.t.

OPTIES & ACCESSOIRES:
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, 
zijdelings voor 2x, Airconditioning, Centr. deurver-
gr. handbediend, Deelbare achterbank, Elektrische 
ramen voor, Hoofdsteunen achter, Lichtmetalen 
velgen, Onderhoudsboekje aanwezig, Radio/CD, 
Startonderbreking, Stuurbekrachtiging

SEAT CORDOBA CORDOBA 1.4 16V 75PK AIRCO

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoooooooooooooooooooorloo

2.950,-
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89.99

49.99
ACCUSCHROEF-
BOORMACHINE
Type POWX0057. 
18 volt. 1,2 Ah accu. 
Inclusief 3 accu’s. 
3 jaar garantie.

KORTING

RUIM 

40%
VUURSCHAAL  
ø 60 cm. Gietijzer. Op voet.

MET MULTIPAS

24.99

39.95 29.99

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Programma Klarenbeekse Kermis 
KLARENBEEK.- Over een aantal weken is het alweer zover: de Kla-
renbeekse Kermis. Om alvast goed in de stemming te komen vindt u 
hier een samenvatting van het mooie programma dat de OVK voor het 
weekend van 15, 16 en 17 augustus heeft samengesteld. 

Vrijdag 15 augustus
Op vrijdagmiddag is er van 14.00 tot 
16.00 uur net als voorgaande jaren een 
speciale kermismiddag voor mensen 
met een beperking uit de regio. Ook 
dit jaar zal Dennis Wiltink hierbij 
weer een mooi optreden verzorgen. 
Om 19.00 uur wordt het Kermisweek-
end voor iedereen officieel geopend, 
met het binnenhalen van de schutters-
koningen van vorig jaar. Aansluitend 
start het vogelschieten en het buksschieten voor de jeugd. 
Vanaf 20.30 uur kan iedereen in de tent genieten van de 
goede muziek van coverband Session. 

Zaterdag 16 augustus
Op zaterdagmorgen is er weer een leuk programma samen-
gesteld door het kindercomité. Voor de kinderen t/m groep 
4 is er het kindertheater De Circuschauffeurs, terwijl de 
oudere kinderen (groep 5 t/m 8) zich kunnen uitleven bij 
de zeskamp. ’s Middags zal om 12.30 uur de Klarenbeekse 
Kermistoertocht van start gaan, waaraan dit jaar naast trek-
kers en bromfietsen ook oldtimers deelnemen. Om 14.00 
uur gaan de traditionele volksspelen van start, waarbij het 
doorzettingsvermogen, de kracht en de conditie van alle 
deelnemers weer op de proef worden gesteld. De zater-
dagavond begint met het oplaten van de luchtballonnen, 
wat rond 19.30 uur zal gebeuren. Vanaf 20.00 gaat de tent 
open voor alle bezoekers en om 20.30 uur zal de spectacu-
laire Giant DJ Show aanvangen. Later op de avond zorgt 
de 7-koppige spektakelband The Dirty Daddies voor een 
knallende afsluiter. 

Zondag 17 augustus 
De zondag begint om 10.00 uur met de jaarlijks terugke-
rende ker(k)misdienst. Aansluitend start het Fruhshoppen 
met blaaskapel De Knollentrekkers uit het Gelderse Bor-
culo. Voor de zondagmiddag heeft het comité Volksspelen 
weer een spectaculair programma weten samen te stellen. 
De sterkste mannen van Nederland en België komen name-
lijk naar het kermisterrein voor de NK Highland-Games. 
Dit alles gebeurt onder leiding van Wout Zijlstra, een van 
Nederlands meest succesvolste sterkste mannen ooit. De 
muziek wordt deze middag verzorgd door DJ Sander. De 

zondagavond wordt geopend met de 
muziek van coverband Kink. Ook dit 
jaar wordt het kermisweekend weer 
afgesloten met een mooi staaltje rock-
muziek. Vanaf 21.00 uur zal Queen-
mania, een van de allerbeste Queen-
acts van Europa, een spetterende show 
neerzetten waarbij alle bekende num-
mers van Queen voorbij zullen komen. 
Mis dit dus zeker niet! 

Kaartverkoop zaterdagavond
De entree op vrijdag en zondag is vol-
ledig gratis. 
Voor de zaterdagavond zijn er echter 
entreekaarten nodig voor alle niet-le-
den van de OVK die 16 jaar of ouder 
zijn. Deze kaarten kosten EUR 10 en 
zijn inmiddels in de voorverkoop ge-
gaan bij Wolters Tweewielers in Kla-
renbeek en Oonk in Twello. Wees er 
snel bij, want op = op! 

Kijk voor meer informatie en het vol-
ledige kermisprogramma 
op www.ovk-klarenbeek.nl 

Wekelijks huis aan huis 
dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

doorgeefweken

geef uw bril door en ontvang tot € 250,- retour op uw oude bril!*

BrIL

* Actie is verlengt t/m 9 augustus 2014. Niet in combinatie met andere acties. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

Duistervoordseweg 12a    Twello    T. 0571 273271    www.oogwereld.nl

http://www.ovk-klarenbeek.nl


v. Ghentstraat  Twello, tel. (0571) 27 13 46maandag en woensdag:
namiddag gesloten

Antiek
Meubels
Klokken

Klein Antiek
Verlichting

Sieraden

’t Olde Geveltje

Christien 
ten Dam-Nijkamp
Dorpstraat 6
7391 DD Twello
Telefoon 0571 - 272909

Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur • zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Boekhandel Oonk | Stationsstraat 4 Twello
Telefoon 0571 - 27 15 09 | info@evennaaroonk.nl

Duistervoordseweg 12a    Twello    T. 0571 273271  
   www.oogwereld.nl

Wereldwinkel Twello
Stationsstraat 9, 7391 EG Twello
Telefoonnummer (0571) 28 00 32

www.wereldwinkeltwello.nl

DOE MEE!
WIN EEN CADEAU VAN €10,- 
VAN DE WERELDWINKEL TWELLO
Los de puzzel op en vul in de onderstaande balk de letters in. Deze 
moeten corresponderen met de cijfers in het desbetreffende hokje. 
De oplossing kunt u voor 10 augustus a.s. afgeven bij of opsturen 
naar Wereldwinkel Twello. De winnaar krijgt bericht thuis en wordt bij 
de eerstvolgende puzzel vermeld.

De oplossing van de vorige puzzel is: ‘inspiratie’. 
De winnaar is: Leonie Harwig, Zoutmanstraat 10, Twello. 
Van harte gefeliciteerd!

HORIZONTAAL: 1 open plek in het bos; 3 ef-

fect; 8 jong dier; 11 militair; 12 kanon; 13 bloei-

wijze; 14 aarzeling; 16 Frans lidwoord; 17 land-

goed; 20 rein; 22 hapje; 24 mannelijk dier; 25 

grondtoon; 27 nadeel; 28 strooptocht; 29 

zangnoot; 30 rivier in Egypte; 32 plaats in 

Noord-Brabant; 33 breed; 34 in orde; 36 per-

soonlijk vnw.; 37 idem; 38 aldus; 39 prachtig; 

40 plaats op Ameland; 41 plas; 43 lidwoord; 

44 stuurboord; 45 vaartuig; 47 vervoersonder-

neming; 49 gravure; 51 afdruk; 53 voorzetsel; 

55 militair; 56 naaldboom; 57 hetzelfde; 59 

rivier in Japan; 60 strandmeer; 61 spijker; 63 

handelwijze; 66 vervolgens; 68 voegwoord; 69 

niet even; 70 insect; 72 aartsbisschop; 73 

item; 74 nieuw; 75 schoeisel; 76 in orde.

VERTICAAL: 1 summum; 2 lijst; 3 ongerept; 

4 van af; 5 vernis; 6 ondernemingsraad; 7 

hoofdtelwoord; 9 drank; 10 Nederlandse ri-

vier; 12 mogelijkheid; 15 hoofddeksel; 18 

spil; 19 schaduw; 20 rijdier; 21 public relati-

ons; 23 plaats in Overijssel; 24 geleedpoti-

ge; 26 vloedbeweging; 29 reeks; 31 gids te 

water; 33 ruig; 35 herkauwer; 38 hemelli-

chaam; 42 kaassoort; 44 staaf; 46 automo-

del; 48 warmoes; 50 geheel de uwe; 51 Eu-

ropese taal; 52 wettelijk; 54 kluitenbreker; 

56 langvoer; 58 honingdrank; 60 en derge-

lijke; 62 vreemde maat; 64 een zekere; 65 

amfi bie; 67 boom; 70 dyne; 71 dwarshout.

 38 11 30 51 6 61 70 54 28 59 9 47 63

In de maand augustus zijn deze 
fair trade  wijnen extra aantrekkelijk 
geprijsd in de Wereldwinkel. 

Slechts per fl es 4,95

Geniet van een mooie zonsondergang in de tuin 
of op het balkon met een glaasje witte wijn of 
rosé en wat lekkere nootjes.
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Spijt 8, Sint Michielsg
internet: www.immeinstallaties bv MARHE

In- en verkoop van alle bestratingen.
Tevens straatwerk.

Woudweg 127
7381 BC  Klarenbeek
Tel. (055) 301 16 16
Mob. (06) 222 462 04
www.marhe.nl

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

Vakantietijd !!!

Wegens vakantie 
gesloten van 

4 t/m 9 augustus

Klarenbeekseweg 102
KLARENBEEK

T 055 301 12 66

Doktersassistente:
Van zalfje thuis tot computertijdperk
‘En de meeste jaren bij Bessem en cromme aan  de Binnenweg en van-
af 1984 kwam daar Bugel bij.’ Nu is ze de bekende ‘vliegende kiep’ 
en is ze inzetbaar in huisartsenpraktijken in de regio. Van Twello tot 
Apeldoorn.

Dorpsgenoten 
Wandelend door de gemeen-
te Voorst ontmoet Wiel Pal-
men personen die volgens 
hem iets te vertellen hebben. 
Gerda Jacobs maakt de foto, 
Vandaag een gesprek met 
Marian Groenewold - van 
Bers, veertig jaar doktersas-
sistente.

Nee, smeuïge verhalen gaat ze niet 
vertellen, weet ze zo niet. Wel over 
de veranderingen binnen haar vak. 
‘De tijd dat je als assistente een 
hechte band met de patiënten kon 
opbouwen ligt toch wel achter ons.’ 
Ze weet nog wel een andere veran-
dering. Dan doelt ze op de oplei-
ding. ‘Ik vraag me soms af wat ze 
op die opleidingen van assistentes 
aan praktijk leren.’ Werken volgens 
regeltjes en protocollen is nu bijna 
een dag taak. Ook de uitgebreide 
administratie die ze nu moet voeren 
is in scherpe tegenstelling met ja-
ren terug. ’Alles wat je doet en zegt 
moet je opschrijven, inbrengen in 
de computer. `Marian weet het wel’ 
zoals vooral ouderen konden zeggen, 
dat is niet meer. Het gemoedelijke is 
er af. Voor Marian blijft het een vak 
met een stukje extra, je inleven in de 
patiënt en luisteren, niet alleen de 
klacht maar veel erom heen is ook 
belangrijk. Ik denk niet dat het nog 
voorkomt dat de huisarts tegen je zei 
dat je met de kinderen maar een ijsje 
moest halen of dat je gevraagd werd 
even te helpen in de huishouding.

Nooit van gehoord
Haar loopbaan begon in de kliniek 
flebologie in Terwolde bij de fameu-
ze dokter van der Molen. Dat was in 
1973, zestien jaar oud. Marian wilde 
verpleegkundige worden, verpleeg-
ster heette dat toen, maar daar was 
ze te jong voor. Haar moeder wist dat 
daar een plek vrij was en belde naar 
de  kliniek en ze was al aangenomen 
voordat ze had kennisgemaakt. Toen 
ze de juiste leeftijd had van 17 jaar 
en zeven maanden om de verpleeg-
stersopleiding te volgen kwam er de 
personeelsstop in de ziekenhuizen. 
Ze gooide het roer om en zocht een 
baan als doktersassistente. ‘De prak-
tijk Bessem en Cromme had een va-
cature, maar ik had nog nooit van 

hen gehoord. Dat was in de tijd dat de 
beek, die de Duistervoordse weg snijdt 
de scheidslijn was tussen het katholie-
ke Duistervoorde met dokter Horbach 
als huisarts en Twello met Cromme, 
Bessem en Engel’, lacht ze. Aardig in 
dit verband is het verhaal dat indertijd 
van de preekstoel werd afgekondigd 
dat zich aan de Kerklaan een katho-
lieke huisarts gevestigd had, dokter 
Horbach en men zegt dat de pastoor de 
mensen dringend verzocht naar deze 
huisarts over te gaan. Marian weet nog 
wel meer verschillen ‘met toen en nu’. 
‘Dan kwamen mensen bij mijn moeder 
aan de deur met de vraag of Marian de 
medicijnen of een zalfje kon meene-
men als ze thuis kwam.’
Het grote verschil in haar beroep is 
niet zozeer te vinden in de voorbeel-
den maar op de manier dat Marian 
over haar vak vertelt. Je voelt de inte-
resse voor de patiënten, het meeleven, 
de aandacht. Toen ze vijfentwintig jaar 
bij de huisartsen Bessem en Cromme 
in dienst was zei dokter Cromme in 
een interview: ‘een huisartsenprak-

tijk drijft op je assistente. Ik voel me 
volstrekt rustig als ik visites rijd en 
Marian zit aan de telefoon. Ze weet 
haarfijn in te schatten of ik met 
spoed naar een patiënt moet of dat 
het even kan wachten.’

computertijdperk
De universiteit van Amsterdam ont-
wikkelde een computersysteem voor 
de huisarts. Dat was in 1985. De 
Twellose praktijk gold als proeftuin. 
Marian heeft in de ontwikkeling 
een grote rol gespeeld als lid van 
de klankbordgroep in Utrecht na-
mens de praktijk. Ze herinnert zich 
nog wel de vele telefoontjes uit het 
hele land als ze met hun computer 
geen raad wisten. Het werk van de 
assistente veranderde ook. Ze werd 
een soort van poortwachter van de 
huisarts. Een afspraak met de huis-
arts wordt in eerste instantie door de 
assistente beoordeeld. ‘Je hoort wel 
aan de stem of ze je willen vertellen 
wat er aan de hand is of dat ze dat 
liever aan de huisarts willen vertel-
len. Iedereen serieus nemen en alert 
blijven staat voorop. Het gebeurt ook 
wel dat als je zegt om het even aan 
te zien en eventueel een aspirientje 
te nemen ze toch naar de dokter wil-
len. En die dan vervolgens hetzelfde 
aspirientje voorschrijft, ’lacht ze. 
Marian ziet wel dat het vak van dok-
tersassistente zwaarder en veelzijdi-
ger wordt. Met een eigen spreekuur, 
zoals reizigersvaccinatie, diabe-
tesspreekuur, uitstrijkjes maken, 
bloeddruk metingen en wondverzor-
ging. Of ze nog lang wil doorgaan?  
Ze wacht even. Zegt dat de jaren tel-
len om dan weer met enthousiasme 
te vertellen over haar invalwerk bij 
een  huisarts in Apeldoorn.

Kringkampioen Inge de Jong naar 
‘Gelderse Kampioenschappen Dressuur’
TWELLO/TERWOLDE. – Afgelopen zaterdag ligt bij Inge de Jong nog vers 
in het geheugen. Toen heeft ze voor haar vereniging PSV Twello een mooie 
prestatie geleverd samen met Lady Dancer, waarmee niet alleen haar eigen 
werk maar ook dat van haar instructrice Dana Fakkert beloond wordt. 

Twee 1e prijzen voor Laura van 
den Berg van de Oortveldruiters

 Inge de Jong met haar Belle 

Bij thuiskomst van de selectiewed-
strijd Dressuur in Gorssel vraagt Inge 
aan haar vader: “Weet jij waar Zieu-
went-Harreveld ligt?” Vader schudt 
ontkennend zijn hoofd en informeert 
waarom ze dat wil weten.   “Daar mag 
ik op 8 augustus de Gelderse Kam-
pioenschappen rijden! Ik ben zojuist 
kringkampioen Berkel-IJssel gewor-
den”, meldt een trotse Inge. Een mooi 
resultaat en loon naar werken, zo 
vindt ook haar moeder. “Ze is immers 
naar alle vier selectiewedstrijden ge-
weest om haar kansen in de klasse B 
paarden uit te proberen. In Loenen 
werd Inge derde, maar de eerste twee 
geplaatsten deden niet mee voor de 
selectie. Dat leverde voor Inge’s paard 
Lady Dancer (ofwel Belle) een eerste 
plek in de selectie op”, legt moeder 
Henny uit. Inge vindt zélf dat ze haar 
beste prestatie in Eerbeek heeft neer-
gezet, waar ze 206 punten bij elkaar 

heeft gereden en dat leverde ook een 
eerste plaats op. In Voorst ging het 
volgens haar wat minder en ook afge-
lopen zaterdag ging het eigenlijk niet 
zo goed. In de warmte heeft ze slechts 
180 punten behaald en was dus best 
verrast dat ze toch nog kringkampi-
oen is geworden. Als beloning krijgt 
Belle onder andere op deze warme 
dag een lekkere frisse douche met de 
tuinslang. 

EMPE.- Laura van den Berg startte met haar pony Indi 
in Apeldoorn in de klasse B dressuur en won beide 
proeven met respectievelijk 212 en 206 punten. Aan-
komend weekend 2 augustus zijn de Regio kampioen-
schappen voor de pony’s in Zieuwent-Harreveld. Laura 
is daar met Indi één van de geselecteerden. De Oort-
veldruiters wensen haar veel succes! Eveline Hoogstad 
ging met pony Feline naar Barchem en kwam met twee 
winstpunten thuis en een 5e prijs in de klasse B dres-
suur ( 184 en 194 punten). Michelle van de Pol sprong 
met Brum Brum klasse B naar de 9e prijs met 68,5 stijl-
punten. 
Tara Denkers reed in Barchem met veel succes met Dex-
ter van de Beekhoeve. In de klasse L1 dressuur kreeg de 
amazone van de jury 217 punten (dat zijn drie winst-
punten voor een proef) en een 1e prijs en met 197 pun-
ten verdiende ze ook nog een 5e prijs. Omdat Tara de hoogste score van haar 
ring had won ze ook nog een extra prijs. Bovendien had Tara de hoogste 
score van de klassen L1, L2 en M1 waardoor de combinatie een extra les 
verdiende.

Laura met Indi.
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GA Eagles verliest van Hapoel 
Ironi Kiryat Shmona

Architect Herman Bessels ziet raakvlak omzetstijging 
voedingsindustrie en architectuur 

‘Producent helpt kopen door 
transparantie en beleving’ 
TWELLO.- Om te voorkomen dat 
voedingsmiddelenproducenten 
continu een prijsgevecht blijven 
voeren, kunnen ze beter inzetten op 
beleving. Verkopen lukt beter door 
transparant te zijn en de zintuigen 
te prikkelen bij een bezoek aan het 
bedrijf. 

Dat denkt Herman Bessels, architect 
en naamgever aan het bureau Bessels 
architekten & ingenieurs in Twello. 
Hiermee denkt hij dat voedingsmid-
delenproducenten de uitdaging aan 
kunnen om de consumenten voor 
zich te winnen. Volgens een recent 
verschenen rapport van Rabobank 
(Food Processors Challenged by 
Online Growth Dynamics) doen we 
over vijftien jaar bijna een kwart 
van de boodschappen online en dat 
betekent dat de spelregels voor le-
veranciers veranderen. Nederland 
loopt achter op ontwikkelingen in 
Engeland en Frankrijk, met name 
vanwege de hoge supermarktdicht-
heid, maar de verwachting is dat 
online verkoop in de food in 2016 
de helft van de omzetgroei in de 
Nederlandse supermarkten opslokt. 
Producten zullen hun marketing, 
merkstrategie en assortiment moe-
ten aanpassen om de uitdagingen 
van online verkopen om te zetten in 
kansen.

Hoe zoen je een goudvis?
Om dit te laten slagen, hecht Bessels 
waarde aan twee aspecten: transpa-
rantie en beleving. In het bedrijf zelf 
kun je mensen veel meer laten ‘bele-
ven’ dan wanneer ze een bedrijf op 
internet opzoeken. Bessels vergelijkt 
die emotie met die van een goudvis. 
“die kun je alleen maar zoenen met 
een glasplaat ertussen.” Door men-
sen uit te nodigen in het bedrijf, ze 

Intermontage verlengt 
contract met vijf jaar

TERWOLDE.- Intermontage is al 27 
jaar sponsor van de afdeling voet-
bal van sv Terwolde. De club is zeer 
blij met deze innovatieve sponsor. 
Zo zijn er de laatste jaren vele ver-
nieuwingen in en rondom het veld 
doorgevoerd mede op advies van 
Intermontage. De samenwerking 
tussen club en sponsor bevalt beide 
partijen dusdanig goed dat er beslo-
ten is om de verbintenis te verlengen 
met vijf jaar. Hans Hietberg nam kort 
het woord en vroeg om een applaus 
voor de sponsor omdat zij alle elftal-
len van de club ondersteunen. Op 22 
juli werd in de rust van de wedstrijd 
GA Eagles –Heerenveen het vijf ja-
rig contract officieel ondertekend 

door sv Terwolde en Intermontage. 
Namens Intermontage tekenden 
Tony Leurink en Henry Leurink en 
namens de club: Henk Doeve en Bri-
gitte Kleiboer. Intermontage verdiept 
zich in haar klanten en draagt graag 
nieuwe, innovatieve ideeën aan en 
dankzij de jarenlange ervaring ken-
nen ze de mogelijkheden als geen 
ander  en weten ze wat wel en niet 
werkt. Kwaliteit en creativiteit staan 
hoog in het vaandel en alle produc-
ten worden in eigen huis gemaakt 
wat betekent dat ze hoge eisen kun-
nen hanteren.  Kortom, Intermontage 
biedt een complete dienstverlening 
als het om inrichting gaat. www.in-
termontage.nl 

Overeenkomst sv Terwolde en Intermontage wordt ondertekend, 
v.l.n.r: Brigitte Kleiboer,Tony Leurink, Henry Leurink, Henk Doeve. 

(Foto GertJan Spijkerboer) 

TERWOLDE.- Zaterdag 26 juli 
werd al weer de laatste Intermon-
tage oefenwedstrijd ter voorberei-
ding op het eredivisie seizoen 2014 
– 2015 gespeeld op het veld van sv 
Terwolde.  De organisatie kan we-
derom terug kijken op een zeer ge-
slaagd trainingskamp. Langs deze 
weg wil de GA Eagles commissie en 
sv Terwolde alle vrijwilligers (100 
stuks) nogmaals bedanken voor zijn 
of haar inzet en hopen ook volgend 
jaar ook weer een beroep op jullie 
te mogen doen.  Tevens een groot 
woord van dank voor de sponsor 
van dit trainingskamp: Intermon-
tage uit Terwolde. Dit jaar hebben 
ruim 5000 mensen de poorten van 
sportcomplex  “De Woldermarck” 
weten te vinden.   
De Eagles speelden tegen Hapoel 
Ironi Kiryat Shmona uit Israel. Dit 
was voor de Israeliërs de laatste oe-
fenwedstrijd ter voorbereiding op 
de Europa league  wedstrijd tegen 
Dinamo Moskou van donderdag 
31 juli.  De adelaars uit Deventer 
begonnen met nieuweling Lesly 
de Sa in het basisteam en hij was 
voortdurend dreigend aanwezig 
met snelheid en wendbaarheid als 
grote wapens. De gasten hadden 
het betere van het spel in de eerste 

helft en waren met name gevaarlijk 
met aanvallen door het centrum. In 
de 17e minuut was de eerste echte 
kans echter Erik Cummins redde 
zeer fraai. De wedstrijd speelde 
zich veel af op het middenvelden 
de leiding was in handen van de 
M. van den Kerkhof met assistentie 
van Olde Olthof en Gerritsen en er 
waren 700 toeschouwers. De gas-
ten kwamen in de 32e minuut op 
0-1 dankzij David Manga die slim 
was weggelopen bij zijn bewaker 
Xandro Schenk. Amper 5 minuten 
later maakte Rodgers Kola 0-2 en 
dit was tevens de ruststand.   De Ea-
gles kwamen zeer gedreven uit de 
kleedkamer en hadden de gehele 
tweede helft het heft in handen en 
hadden veel balbezit echter grote 
kansen kregen de Eagles niet. De 
Sa had een mooie combinatie met 
Alex Kolder echter het leidde niet 
tot een doelpunt. De gasten beperk-
ten zicht tot verdedigen en maakten 
vele kleine overtredingen. De span-
ning in de wedstrijd keerde terug 
nadat Bart Briends met een harde 
kopbal de stand van 1-2 op het 
scorebord zette. De Deventernaren 
zetten nog wel aan maar de defen-
sie van Hapoel hield gemakkelijk 
stand. 

Vijftigjarig arbeidsjubileum van de tweeling Fons en Jos Roerdink!

Dubbel goud bij Krepel
KLARENBEEK.- Dubbel goud voor 
de broers Fons en Jos Roerdink! 
Een 50-jarig arbeidsjubileum van de 
tweeling bij het familiebedrijf Hout-
industrie E. Krepel in Klarenbeek 
zorgt op 26 september 2014 voor 
een feestelijke dag. De twee-eiige 
tweeling komt uit een gezin van ne-
gen kinderen. Al op veertienjarige 
leeftijd (1964) zijn beide heren in 
dienst gekomen bij Houtindustrie E. 
Krepel BV.

Jos en Fons
In de loop der jaren hebben Jos en 
Fons de meeste afdelingen van bei-
de Krepel bedrijven wel aangedaan. 
Zo hebben ze lange tijd gewerkt op 
de afdeling van de binnenkisten, 
die gezaagd en geknipt moesten 
worden. En bij de spuiterij om te 
schuren en te lakken. Ook bij de 
houtopslag waar o.a. de sigarenkis-
ten gemaakt werden en de Deven-
ter koffers voor o.a. typemachines. 
Na deze fase werd de tweeling 
gesplitst. Jos ging naar de drukaf-
deling en Fons ging door naar de 
schillerij en de zagerij. Begin 2000 
werd de kistenproductie naar Polen 
verhuisd en vanaf dat moment gin-
gen Fons en Jos werken op de deu-
renafdeling. In de afgelopen 50 jaar 
hebben Fons en Jos veel collega’s 
leren kennen. Ze hebben veel ple-
zier met elkaar en met alle collega’s 
beleefd en bijzonder veel streken 
uitgehaald onderling. 

Feestdag
Om de beide heren te bedanken 
voor hun jarenlange inzet, wordt 

er aan het einde van de feestdag in 
september gezorgd voor een recep-
tie in de totaal gerenoveerde Galerie 
Bij Krepel. Deze middag is gevuld 
met verrassingselementen, zodat het 
voor zowel Fons als Jos een onverge-
telijke dag zal worden.

Onthulling nieuwe logo
Directie en medewerkers wensen 

Fons en Jos een fijne dag en nog heel 
veel gezondheid toe!
Aan de broers ook de eer om die 
middag de nieuwe huisstijl en het 
nieuwe logo van Krepel Deuren te 
onthullen. In de jaren dat de huidige 
huisstijl meeging is Krepel Deuren 
flink gegroeid. Inmiddels draaien er 
miljoenen Krepel-deuren open en 
dicht. Tijd voor een nieuw elan!

Dubbel goud voor de broers Fons en Jos Roerdink.

rond te leiden, de productie te laten 
zien, geef je ze een beleving mee 
waarbij alle zintuigen geprikkeld 
kunnen worden – veel meer dan al-
leen op internet. Deze beleving moet 
wel kloppen met de verwachting van 
mensen. In een vleesbedrijf moet het 
bijvoorbeeld niet naar olie ruiken, in 
een broodfabriek wil je vers brood 
ruiken. De architect heeft in het bui-
tenland al veel voorbeelden gezien 
van producenten die door trans-
parantie en beleving beter gingen 
verkopen. Of ‘helpen kopen’, zoals 
Bessels verkopen noemt. Een Oos-
tenrijkse broodfabriek laat jaarlijks 
aan zo’n 100.000 mensen zien hoe 
ze brood maken, wat er toe geleid 
heeft dat consumenten ook buiten 
Oostenrijk in hun supermarkt naar 
dit brood vragen. Ook brouwerijen, 
zoals Carlsberg in Kopenhagen, we-
ten met een rondleiding door de 
brouwerij, eindigend in het proeflo-
kaal, de zintuigen te prikkelen van 
de bezoekers en hen met een unieke 

ervaring naar huis te sturen.  
Echter, door alle regels aan onder 
meer hygiëne is het niet eenvou-
dig om mensen die beleving mee 
te geven. Een rondleiding door de 
productie in een bedrijf gaat vaak 
gepaard met lastige plastic schoen-
tjes, vervelende mutsen en stofjassen 
over zorgvuldig geklede en gekapte 
inkopers, consumenten en andere 
relaties. Dat is één van de punten 
waar architectuur en voedingsindu-
strie elkaar ontmoeten. Beleving en 
transparantie ontstaan al in het ont-
werp. Bij Plusfood in Oosterwolde 
bijvoorbeeld maakte Bessels het 
mogelijk om relaties, klanten, consu-
menten in hun eigen kleding zonder 
extra maatregelen rond te leiden: een 
transparante gang biedt de bezoeker 
de gelegenheid om het gehele pro-
ductieproces achter glas te volgen. 
Maar dan niet het glas van een mo-
nitor, maar het glas dat gepaard kan 
gaan met allerlei zintuigprikkelende 
ervaringen.  

Wekelijks huis aan huis 
dagelijks online

www.voorsternieuws.nl
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Mededogen en andere wang toekeren: 
om de wereld bewoonbaar te houden

Voorst
Wereld 

wijd

Een jonge  moeder  van de Lisu stam in het noorden van Thailand 
met haar dochter in het ziekenhuis van Pai provincie Maehongson.

Voorst Wereldwijd. 
Deze rubriek is bestemd voor 
kerken, verenigingen, poli-
tieke partijen, particulieren 
die iets te melden hebben 
dat de grenzen van de ge-
meente Voorst overstijgt of 
dat betrekking heeft op ker-
kelijke, religieuze en spiritu-
ele zaken. Ideeën, suggesties, 
bijdragen naar info@voor-
sternieuws.nl of palme060@
gmail.com

Ik herinner mij dat de boeddhis-
tische monnik Ekaphan en ik al 
wandelend door het bergdorpje 
Mor Paeng in het noorden van 
Thailand een oude vrouw voorbij 
zagen komen, bijna bezwijkend 
onder de last hout die ze droeg. 
“Laten we haar gaan helpen,’ op-
perde ik. Nee, dat deed hij niet. 
Wel zei hij zoiets van: in het vo-
rige leven niet zo een best mens. 
Het was mijn eerste ervaring met 
de harde praktijk van het boed-
dhisme, waar ik toen een beetje 
mee dweepte, zo zelfs dat ik ge-
durende twee achtereenvolgende 
jaren boeddhistisch monnik werd 
gewijd, eerst als novice en daarna 
monnik. Het was een mooie gele-
genheid om het Thaise boeddhis-
me van binnenuit te leren ken-
nen. Het boeddhisme in Thailand 
vormt samen met Myanmar, Sri 
Lanka en Cambodja, het Therava-
da boeddhisme. Zij zien zich als 
aanhangers van de oorspronkelij-
ke boeddhistische leer. En nu  is 
er een groep die net zo extremis-
tisch bezig is als hun broeders en 
zusters bij de Islam, de Bodu Bala 
Sena , de Boeddhistische Kracht 
Groep in Sri Lanka. Ze richt 
zich vooral tegen moslims, maar 
ook incidenten tegen christenen 
worden gemeld. De Volkskrant 
berichtte uitvoerig over de BBS 
(21 juni). De krant noemt ook de 
969-beweging van extremistische 
boeddhisten in Myanmar (Birma).

Even een zijweg
In Nederland heeft het  boed-
dhisme zoals het in Tibet geprak-
tiseerd wordt meer aanhang.  Dat 
is het tantrische boeddhisme, 
ook wel vajrayana of tantrayana 
genoemd. Het bevat enkele zeer 
bijzondere methodes om de geest 
te zuiveren en te ontwikkelen. 
Tantrisch boeddhisme gebruikt 

zeer veel symboliek, van afbeeldin-
gen van Boeddha’s tot uitgebreide 
rituelen waarbij muziekinstrumen-
ten bespeeld worden, handgebaren 
gemaakt worden en bijzondere ge-
zangen voorkomen. Al dit ritueel 
is echter bedoeld om de geest te 
concentreren en te richten op de 
complexe meditatietechnieken. De  
leider is de  Dalai Lama , ‘die  een 
groots en charismatisch spiritueel 
figuur, is, maar ook een verschrikke-
lijk slechte politicus,’ zegt Howard 
French, buitenlandcorrespondent 
voor de New York Times. ‘Toen hij 
naar India vluchtte in 1959, gaf hij 
aan een groot bewonderaar van Ma-
hatma Ghandi’s vreedzame protest 
te zijn. Maar Ghandi was iemand die 
vaak risico’s nam, zoals zijn honger-
stakingen. Het is een totaal andere 
benadering dan de Dalai Lama’s 
middenweg.’ Zie verder onder Goo-
gle). Tot zover de zijweg.

Wat willen ze, die BBS ers
Zoal zo vaak: men wil de eigen re-
ligie en identiteit bewaren. Dat kan 
door opruiende taal te gebruiken op 
het politieke podium (van Wilders 

tot Le Pen) of door geweld te ge-
bruiken. Daar staan elke dag de 
kranten vol van.  Het christendom 
als het boeddhisme zijn in de kern 
tegen geweld. Hierover zegt Alan 
Keenen van de International Crisis 
Group: ’ Mensen hebben een ver-
keerd beeld van het boeddhisme. 
Alle religies keuren geweld uit-
eindelijk goed als het gaat om het 
verdedigen van hun bestaan.’ En 
daar is weinig tegen in te bren-
gen. De vraag is of het echt om de 
godsdienst gaat of om macht en is 
de godsdienst een mooie legitima-
tie om de ander te nekken. Het is 
niet het boeddhisme of het chris-
tendom dat verkeerde beginselen 
heeft, maar het zijn de mensen 
die van hun geloof een karikatuur 
maken. Keenen: ’nee, we gebrui-
ken de godsdienst om onze eigen 
ideeën via ‘de sterke arm van de 
godsdienst en in naam van God’ 
op te leggen aan anderen. Mede-
dogen en de andere wang toekeren 
zijn nog steeds twee gouden begin-
selen om de wereld bewoonbaar te 
houden.‘ 
(Wiel Palmen)

John Romein pakt laatste midfondvlucht
Frits & Sven van Brummen met Jan Ketelaar 
blikvangers op openingsvlucht jonge duiven
TWELLO.- Een weinig stabiel weer-
beeld, een wolkentrog dwars over 
ons land, nu en dan zonnig en warm, 
maar ook gebieden met langdurige 
en hevige regenval bij veranderlijke 
wind. Geen ideaal scenario op de 
dag van de eerste prijsvlucht voor 
de jonge duiven bij p.v. “Steeds Ver-
der”. Het paste in het beeld van de 
laatste weken waarbij in den lande 
veel vluchten werden uitgesteld, in-
gekort of afgelast. Voor de lossings-
verantwoordelijken is het wikken 
en wegen, waarbij alle hulpmidde-
len van de moderne tijd ten dienste 
staan. Niet alleen het weer speelt 
daarbij een rol, maar ook wedvluch-
ten van andere afdelingen en andere 
landen. Met name Poolse lossingen 
dwars op de vlieglijn zijn een aan-
dachtspunt. Vooral voor onervaren 
jonge duiven, die op hun eerste 
grote reis bol staan van de stress, is 
het van belang om kruislossingen te 
vermijden. 
 
Boxtel
Om 11.15 klonk in Boxtel het start-
sein voor regio Noord Oost van de 
Gelders Overijsselse Unie, waarin 

“Steeds Verder” is ingedeeld. Pre-
cies 357 jonge vogels werden vrij-
dagavond ingekorfd in Twello. De 
gedachte was, dat de eerste dui-
ven de gemiddeld 87 kilometers in 
een goed uur zouden afleggen. Om 
12.19.23 toucheerde de winnende 
jonge duif de invliegantenne op 
de hokken van Frits en Sven van 
Brummen, op enkele seconden ge-
volgd door een hokgenoot. Vader 
en zoon van Brummen zagen het 
jongeduivenseizoen in 2013 falie-
kant mislukken. In 2014 moest het 
anders en vooral beter. Daarom on-
derwierpen ze hun jonge ploeg aan 
een uitgebreide oefensessie. Zeker 
20 oefenvluchten maakten hun juni-
oren en die gedegen training werpt 
nu vruchten af en bezorgt de com-
binatie een dubbele overwinning! 
Ook Jan Ketelaar kende vorig jaar 
een rampzalig seizoen met de jonge 
garde en net als de van Brummens 
motiveerde het de liefhebber om het 
in 2014 anders aan te pakken. Met 
vijf duiven in de top 10 is de man uit 
Terwolde nu spekkoper. Om precies 
13.00.15 uur kon met een duif van 
Dennis Koers het concours gesloten 

worden (=25% gearriveerd).

In de B-klasse gaat de overwin-
ning naar Martijn Evers uit Wilp-
Achterhoek. Deze duif arriveerde 
om 12.21.23 uur en klasseert zich 
in de totaaluitslag op een keurige 
elfde plek. Vader Rein zwaait mo-
menteel de scepter op dit hok en hij 
maakt duidelijk progressie. Werner 
van de Steeg rammelt er duchtig op 
los, pakt een hoog prijspercentage 
en domineert de B-klasse. Werner 
woont op de Worp en in 2013 liep 
het met de jongen voor geen meter. 
Ook hij tapt in 2014 uit een ander 
vaatje en maakt duidelijk dat er dit 
jaar terdege rekening met hem moet 
worden gehouden! In het jonge dui-
venspel is de eerste klap een daalder 
waard. Vorig jaar behoorden Max 
Slinkman en Henk Blankestijn tot 
de uitblinkers met de jonge duiven, 
nu worden ze meteen na de start op 
achterstand gezet. Martin Geven, 
Freek Wagenaar en Hillie en John 
Romein zijn normaliter de hokken 
die dominant spelen met de jonge 
duiven. Echt flitsend komen ze dit 
jaar niet uit de startblokken. Het 

maakt het spel met de jonge duiven 
alleen maar leuker als de voorspel-
baarheid minder groot wordt en an-
dere namen het voortouw nemen. 
Wat dat betreft is de openingsvlucht 
een verademing. En de traditionele 
verliezen door achterblijvers die 
niet op de thuisbasis terugkeren van 
de eerste vlucht? Ook dat lijkt mee 
te vallen. Bij het afslaan om 18.30 
uur waren er nog zeker 80 junioren 
niet thuis. Er klonken echter opti-
mistische geluiden. Door de buien 
onderweg was er genoeg drinkwater 
en de laatkomers waren wel wat ver-
regend, maar verder opvallend fris. 
Het vertrouwen op een behouden 
terugkeer van de nog niet op het hok 
teruggekeerde junioren was groot 
en dat is voor de deelname aan de 
tweede prijsvlucht volgende week 
een pluspunt.
Top 10 Boxtel: 1,2,7. Frits & Sven 
van Brummen, 3,4,8,9,10. Jan Kete-
laar, 5. Freek Wagenaar, 6. Martin 
Geven.
Top 10 Boxtel B-klasse: 1. Martijn 
Evers, 2,3,4,5,6,7. Werner van de 
Steeg, 8,10. Hans Boveree, 9. Berrie 
Nijkamp.

Soissons
Uiteraard trekt de eerste vlucht voor 
de jonge duiven ieder jaar weer de 
meeste aandacht naar zich toe. Een 
spannend gebeuren omdat er weer 
liefhebbers nieuwe kansen zien en 
omdat het voor iedereen de eerste 
stap is naar volgend seizoen. Maar 
ook voor de oude duiven stond er 
nog een belangrijke vlucht op het 
programma. De strijd om het mid-
fondkampioenschap was, hoewel de 
kaarten grotendeels geschut waren, 
nog geheel open. Martin Geven ging 
fier aan de leiding in het onaangewe-
zen kampioenschap, John Romein 
regeert dit jaar met ijzeren hand daar 
waar het gaat om het aanwijzen van 

de getekende duiven. Tóch waren 
de verschillen niet onoverbrugbaar 
en werd en dan ook met beleid inge-
korfd. De duiven werden om kwart 
over negen gelost en leken aanvan-
kelijk een mooie vluchtje als sei-
zoensafsluiting voor de vleugels te 
krijgen, echter hoe meer het tijdstip 
van arriveren naderde hoe slechter 
het weer werd. Op sommige plaat-
sen kwam het water met bakken uit 
de lucht en vielen er tientallen milli-
meters neerslag. Voor de duiven dus 
letterlijk en figuurlijk de zware laat-
ste loodjes. Martin Geven meldde 
op de voor-vlucht als eerste een duif 
maar slechts anderhalve minuut la-
ter counterde Team Romein deze 
aanval weg zoals het Nederlands 
elftal in haar beste fase op het WK. 
Martin had 10 duiven ingekorfd en 
hoefde vanwege de  “1-op-10-pun-
tentelling” slechts 1 duif te klok-
ken, hij scoorde dus volle bak v.w.b. 
het onaangewezen-kampioenschap. 
John draaide meteen zijn 2e aange-
wezen duif en pakte daarmee niet al-
leen de overwinning op deze vlucht 
maar sloot ook het aangewezen 
kampioenschap af met een ruime 
voorsprong. In de B-klasse was Ber-
rie Nijkamp de winnaar. Met zijn, 
van de Apeldoorner Theo Oortwijn 
verkregen, “Vale Theo” klasseerde 
hij zich in de totaaluitslag keurig 
als veertiende. Een prima prestatie. 
Bij het afslaan van de klokken om 
18.30 uur waren er door het slech-
te weer nog wel wat duiven achter 
maar toen in de loop van de avond 
het weer wat opklaarde kwamen de 
ervaren oude duiven nog goed naar 
huis.

Top 10 Soissons: 1,6. Team Romein, 
2,3,5,7. Martin Geven, 4,8,9. Bram 
Scherpenzeel, 10. Comb. van Brum-
men. Top 10 B-klasse: 1,2,6. Berrie 
Nijkamp, 3,4,5. Hennie Beumer.

Help, mijn kind is hooggevoelig
TWELLO.- Onlangs heb ik een lezing bijgewoond omtrent het onder-
werp hooggevoeligheid. Tijdens deze lezing kwam naar voren dat 
heel veel ouders vragen hebben. Vragen als; Wat is hooggevoelig-
heid? Hoe herken je hooggevoeligheid? Hoe moet je omgaan met je 
kind? Wat wordt ervan ons ouders verwacht? Wat kunnen wij doen 
om ons kind zo goed mogelijk te helpen, begeleiden? Waar kunnen 
wij hulp halen?

Vraag 1 en 2 wil ik graag voor u beantwoor-
den. Hooggevoeligheid is geen ziekte. De term 
hooggevoeligheid is een diagnose om aan te 
geven hoe een kind zich voelt en omgaat met 
de buitenwereld. Hooggevoeligheid geeft één 
van de volgende kenmerken:
Snel schrikken, last hebben van naden en/of 
labeltjes in kledingstukken, niet van grote ver-
rassingen houden, gedachten lijken te kunnen 
lezen, dingen aanvoelen, moeilijk in slaap ko-
men na een drukke dag, veel dromen, gevoe-
lig voor pijn, lawaai, fel licht en een drukke 
omgeving, perfectionistisch, veel vragen stel-
len, oog voor detail en gevoel voor humor. 

Deze groep kinderen houden vaak van dieren, natuur, buiten spelen, 
rust, creatief bezig zijn en dit het liefst in een harmonieuze omgeving. Ui-
teraard is ieder kind uniek en heeft zijn/haar specifieke eigenschappen.
Om de rest van de vragen te kunnen beantwoorden houdt kindercoa-
chingpraktijk IKKE in de maand September in haar praktijk kennisma-
kingsdagen. Op deze dagen kunt u kennismaken met het fenomeen kin-
dercoaching. Wat doet een kindercoach en hoe kunnen zij mijn kind en 
ons ouders  helpen? De data van deze dagen wordt bekend gemaakt in het 
Voorster Nieuws van 27 augustus. 

U kunt zich direct aanmelden voor een kennismakingsdag op 
info@kindercoachingpraktijkikke.nl
(Naar aanleiding van de aanmeldingen worden de dagen ingedeeld). 

ADVERTORIAL

Kindercoachingspraktijk

ikke

Mocht u andere vragen en of opmer-
kingen hebben neem dat contact op 
met de praktijk via 06-40227518 of 
info@kindercoachingpraktijkikke.
nl voor meer informatie www.kin-
dercoachingpraktijkikke.nl

Ik hoop ouders hiermee een beetje 
inzicht te hebben gegeven in het 
fenomeen hooggevoeligheid en een 
ontmoeting met Kindercoaching-
praktijk IKKE. 

http://www.maitreya.nl/boeddhisme-intro-tantra-vajrayana-tantrayana.htm
mailto:info@kindercoachingpraktijkikke.nl
mailto:info@kindercoachingpraktijkikke.nl
mailto:info@kindercoachingpraktijkikke.nl
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SHOWROOM
SALE div. bekende merken!

Tot 50% korting
op showroommodellen
bedden - kasten - matrassen - kussen - bodems - etc.

ZZOMERSE OMERSE UUITVERKOOPITVERKOOP

Life Time Napoli 180x200

Catania 160x200Cuneo 160x200Master 180x200

Nu 
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Fashion 180x200 Eastborn 180x200Boston 90x200


