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Uw woon- 
en slaapadviseur

www.beddenhuis.nl
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Ruim 1000m2

woon/slaapplezier

de  Grutter

Sl
ap

en

W
onen

Twelloseweg 79, Terwolde  
Tel.: 0571-290641

Eastborn
boxspring Nummer 10,
3 keer op rij als beste getest!

VANAF

1.999,-

Eastborn
boxspring Nummer 10,
3 keer op rij als beste getest!

Broekstraat 37 - Klarenbeek - Tel. 055 - 301 12 73 

Snel, voordelig en betrouwbaar
www.smeltink.com60JAARvuurwerk

BESTEL NU ONLINE!

 Voor meer info: www.bello.nl
Dorpsstraat 11, 6964 AA Hall

Tel.: 0313 - 651579    Gratis wifi 

Buffet met live-cooking all-inclusive
Buffetrestaurant & Partycentrum

NIEUW: 5 uur onbeperkt 
eten en drinken voor 
 € 29.95 p.p.
1,5 uur voor € 21.95 p.p.

ROFRA  |  Home
Nieuw in Twello

• Meubelen
• Woonaccessoires
• Fashion

Dorpsstraat 16-18 Twello | 0571-276734

opruiming

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Echtpaar Huisman geniet na 
zestig jaar huwelijk nog steeds

TWELLO.- ,,Het is een kwestie van 
geven en nemen’’, vat Henk Huis-
man (82) uit Twello het succes van 
zijn huwelijk samen. Al zestig jaar 
is hij gelukkig met zijn vrouw Ger-
rie (81). ,,Je moet op elkaar kunnen 
rekenen, er voor elkaar zijn.’’ Samen 
met wethouder en oud-buurjongen 
Hans van der Sleen, stond het echt-
paar stil bij het diamanten huwelijk. 
Het feest werd later voortgezet in 
gezelschap van kinderen, kleinkin-
deren en goede vrienden. 
Op elf december 1954 gaven Henk 
en Gerrie elkaar het jawoord , na-
dat ze elkaar een paar jaar eerder 
tegenkwamen bij de muziektent in 
het Spiegelbosje in Twello waar veel 

jongeren in die tijd bij elkaar kwa-
men. Henk, jongste telg uit een groot 
gezin uit Gietelo, en de Twellose Ger-
rie woonden de eerste drie jaar van 
hun huwelijk bij de ouders van Ger-
rie. Na de geboorte van hun eerste 
twee zoons besloot het jonge gezin te 
verhuizen en toen er later nog twee 
zoons bij kwamen, werd er opnieuw 
verhuisd. Uiteindelijk, toen alle vier 
de jongens op eigen benen stonden, 
betrok het echtpaar Huisman een ge-
zellige bovenwoning in Twello. Een 
bovenwoning mét zolder, zodat de 
negen kleinkinderen altijd konden 
blijven logeren. ,,Het is hier altijd 
een zoete inval geweest’’, zegt Ger-
rie. ,,Met de jaren is dat wel minder 
geworden, veel mensen om ons heen 
zijn helaas overleden.’’ Maar de trots 
van het echtpaar, de vier zoons, zijn 
allemaal goed terecht gekomen. Ty-
perend voor zo’n jongensgezin? ,,De 
weekenden, dan waren de jongens 
altijd op stap voor de voetbal en on-
dertussen heb ik héél wat shirts ge-
wassen in al die jaren,’’ lacht Gerrie. 
Het echtpaar Huisman heeft samen 
heel wat van de wereld gezien. Eerst 
op de camping met de kinderen, la-

ter zochten ze bijvoorbeeld de uitge-
vlogen zoons op die destijds in het 
buitenland woonden. Daarnaast trok 
het echtpaar jarenlang samen naar 
Oostenrijk om daar te wandelen en 
te genieten van de natuur. Dichter bij 
huis, in Nederland, verkenden Henk 
en Gerrie op de fiets allerlei mooie 
plekjes. Nu dat soort actieve hobby’s 
niet meer zo goed gaan, zijn er an-
dere dingen voor in de plaats ge-
komen. ,,We vervelen ons absoluut 
niet’’, aldus Gerrie die er gelijk een 
foto bij pakt van een kleindochter in 
Gambia die laat zien dat de gebreide 
mutsjes van oma goed terechtkomen 
bij de kinderen aldaar. En als breien 
even niet lukt, leest Gerrie veel en 
maakt ze kruiswoordpuzzels. Haar 
man vermaakt zich juist door met 
zijn handen bezig te zijn. Soms een 
legpuzzel en soms werkt hij aan zijn 

Wethouder Hans van der Sleen met het jubilerende echtpaar.

Aanlevertijden 
advertenties en 
redactie
Verspreiding 
op dinsdag 
23 december
TWELLO.- In verband met de 
gewijzigde werktijden rond de 
feestdagen verzoeken wij u even-
tuele advertenties en/of redactie 
voor de krant van dinsdag 23 
december uiterlijk aan te leveren 
tot zaterdag 20 december 12.00 
uur. Woensdag 31 december ver-
schijnt er geen krant. De eerst vol-
gende uitgave van het Voorster 
Nieuws verschijnt op woensdag 7 
januari 2015.

Kerstbingo 
 
TEUGE.- Vrijdag 19 december houdt Sportclub Teuge een gezellige kerstbingo. 
Het is in de kantine van de sportclub (aan De Zanden, tegenover het vliegveld) 
en begint om 20.00 uur. Er zijn prachtige prijzen, zoals twee keer 100.00, twee 
keer 50.00, boodschappenmanden, vele kerstprijzen en natuurlijk de (steeds op-
lopende) jackpot. Samen met de gratis koffie en de gratis verloting zal het in de 
kantine in kerstsfeer ongetwijfeld een gezellige bingoavond worden.

Geen huis-aan-huis verspreiding

Volgende week in deze krant:
Afvalspecial met 
Afvalkalender 2015

en altijd actueel op www.voorst.nl

afvalinformatie

Kerstmarkt en 
modeshows
Winterfair op 
dorpsplein
TWELLO.- Komend weekend vinden 
er diverse activiteiten plaats in en 
rond de tent op het dorpsplein. Vrij-
dagavond is er een bedrijvenborrel 
(zie artikel op pagina 5). Het program-
ma op de zaterdag is opgezet voor de 
kinderen en ’s avonds is er een Après-
Ski party. Zondag van 12.00 tot 17.00 
uur een kerstmarkt en in de tent zijn 
er 2 modeshows om 14.30 en 15.30 
uur, georganiseerd door de plaatse-
lijke modezaken. Het volledige pro-
gramma voor komend weekend kunt 
u vinden op pagina 32.

Deelnemers kerstkoopzondag 
21 december
Accent, Arke reisbureau, Atelier de 
Knipoog, Bakker Bart, Buitink Sport 
2000, Centro House of Jeans, Ringfoto 
van de Worp & Mocha-Mentha, G & 
W Gezondheidswinkel, Daantje, Dek-
ker Mannenmode, De Pronkkamer, 
Diva, Etos Monique, Expert Twello, 
Homepart Twello, Gall & Gall, Han-
nah, Hema BV, Huiskes Mode, Inter-
toys, Juwelier Weltevreden, Limbur-
gia Vlaaispecialiteiten, Marskramer, 
Meer dan Schoenen, My Way Mode, 
Nicolle Mode, Nikki’s Fashion, Oog-
wereld Jos, Pand Tien, Primera Oonk 
Blz, PuuR Bloemen en Planten, 
Pijnappel Woonadviseur, Scapino, 
Schoenen van Rein, ’t Olde Gevel-
tje, Ter Stal, Wereldwinkel, Wijnhuis 
Ruud Bakker, WillyS Mode.

Gehele dag geopend
De Waardige Waard, Dorpshart (Pas-
sie voor Puur), Restaurant Taverne, 
Restaurant Swinckels, IJssalon ZaZa, 
Café Titus, Eetcafé Napoli, Gewoon 
Twelle.

prachtige schilderijen. In de loop 
der jaren ontpopte de huisschilder 
van vroeger zich tot een ware kunst-
schilder. 
De toekomst samen ziet het echtpaar 
tevreden tegemoet. ,,We hopen dat 
we samen rustig verder oud mogen 
worden en we blijven genieten van 
ons rijke leven.’’ 

Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30
www.devaleweide.nl

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Amaryllis
DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

5,99
3 stuks



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 een moedige strijd is van ons heengegaan 
mijn lieve man en onze (groot)vader

Willem Rietbergen
* Ugchelen, † Twello,

9 november 1943  12 december 2014

Gerrie Rietbergen - Zwienenbarg
Kinderen en kleinkinderen

De Vang 1
7391 PP Twello

De crematieplechtigheid zal in besloten 
kring plaatsvinden.

Wij willen een ieder bedanken 

die ons 20 jarig jubileum tot een 

onvergetelijke dag hebben gemaakt. 

Wij hebben super genoten van 

alle leuke en lieve reac	 es. 

Nogmaals ontze� end bedankt. 

Harry en Wilma 
van Snackbar De Pitstop

Jan Broekhof

Na het abrupte overlijden van Jan 
hebben zeer veel mensen hun warme 

medeleven getoond.                                                                                                              

Lieve woorden, gesproken of 
geschreven; de massale aanwezigheid 

bij de uitvaartdienst; de bloemen; 
een arm om onze schouders of een 
veelzeggend zwijgen; al die reacties 

hebben ons diep ontroerd en zijn voor 
ons een enorme steun. Het verdriet en 

het gemis zijn groot, maar het weten dat 
Jan in zoveel harten een warm plekje 

had en houdt, biedt ons troost. 

Het is helaas onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken. Daarom willen 

wij op deze manier uiting geven aan 
onze welgemeende dank. Voor alle 
ontvangen steun en medeleven.

Mientje Broekhof – Lieferink                                                                                                                    
kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkind.

‘Hollandse Gebakkraam’
Wij staan op het Marktplein in Twello

Dagelijks verse, 
ambachtelijke oliebollen 
en appelfl appen 
volgens ouderwets recept.

Wegens groot succes raden wij u aan
de appelfl appen, voor 31 december, op tijd te bestellen.

De bestellijsten voor 31 december liggen klaar!

21 december zijn wij open

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

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 H
UUR

ZIT/SLAAPKAMERS

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 2924Christa Walgien

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

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)

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

Tel: 0578 572797  |  Fax: 0578 572704  |  Mob: 06 54294866 |  E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl 

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

  - Damwand profiel platen (1e en 2e keus)

  - Dakpan profiel platen (1e en 2e keus)

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

  - Plaatstaal 1/2/3/4 mm. dikte, etc.

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

Joep
Daan Christian

8 december 2014

Stefan en Marloes Buitenhuis-Obdeijn
Stoere broer van Kas en Siem

Van der Duyn van Maesdamstraat 135
7391 VL Twello
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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. 
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-

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.nlZaterdag 20 december 

Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
voorganger Geurts 

Zondag 21 december   
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur drs. 
H. Boon.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 
uur ds. H. van Marle, 15.00 uur ds. 
J. van Estrik.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Van ‘t Veld.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. R. Heins.   
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 09.30 uur, 
mevr. R. Vermeltfoort.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur Kerst-
dienst voor kinderen.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. S. 
Muller, 19.00 uur ds. E. Kranenburg, 
kinderkerstfeest.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. J. El-
dering-Schenkel, kinderkerstfeest.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastoor Daggenvoorde, 
15.15 uur Kerst met de kleintjes.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Ho-
ven), 10.00 uur ds. J. Boer, 17.00 uur 
ds. W. Hovius.

Dinsdag 23 december
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
18.30 uur Boeteviering pastoor Dag-
genvoorde.

Woensdag 24 december 
Kerstavond
Radboudkerk De Worp,18.00 uur 
voorganger Geurts en Par. Voorgan-

ger. 22.00 uur voorganger Brummel-
huis.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
18.00 uur pastor Brylak. 20.00 uur 
pastor Sebastian. 22.00 uur pastor 
Brylak.
Prot.gem. Klarenbeek, 19.30 uur ds. 
Y. van Neck.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 19.00 
uur ds. H. van Marle.
Prot.gem. Nijbroek, 19.00 uur ds. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 19.00 
uur Kinderkerstfeest, 22.00 uur ds. 
B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 16.30 
uur Kerst-op-schootviering ds. E. 
Rijks en ds. M. Valk. 19.00 uur Kin-
derkerstfeest ds. M. Valk, 22.00 uur 
ds. L. van Prooyen Schuurman.
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 19.00 uur 
Kerstnachtviering pastor H. de Jong.
Prot.gem. Voorst, Kerstnachtdienst 
ds. M. Bassa.
Prot.gem. Welsum, 22.00 uur Kerst-
nachtdienst ds. E. Kl. Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 22.00 uur Kerst-
avond ds. K. Roffel.

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.

Uitzendrooster
21 december Prot.gem. Klarenbeek
28 december H.Hartkapel ‘tWezeveld

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
naastenhulpvoorst@gmail.com

Wie kan ons meer informatie geven over deze dames van de naaischool in Klarenbeek. Gelet op de kleding is foto 
gemaakt in 1940.
Reacties naar Jan Siero 0571 273433 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

Reactie week 50
Het is de dansgroep uit 1952 in het Stati-
onskoffiehuis Twello. Men had daar dans-
les, van leraar Gerrit Nieuwenhuis. Enkele 
namen zijn onderste rij v.l.n.r; Hulscher, 
Keurhorst, Oorspronk, Jan Buitenhuis, 
Bart Denekamp en Jan Biljart. Tweede rij; 
?,?, Dinie Wijngaars, Brietenstein, Ger-
rit Nieuwenhuis (dansleraar), ?,?, Riekie 
Hazelaar, Jo Buitenhuis en Corrie Tiemes. 
Derde rij; Dinie Uenk, Gerrie Sprengeman, 
Truus Tiemes,?,?,?, Toos Denekamp en An-
nie Gerritsen. Vierde rij: E. Aalpoel, Gerrie 
Buitenhuis,?,?, Herman van Triest,?,?,?, Freek Jansen, Bogaard,?, en Jan Buitenhuis. Bovenste rij; ?, Truus Veenink, 
Dinie Bruinewoud, Peter Karrebeld, Gijs van Tent, v/d Klauw,?,?, Hans Paalman en Herman van Amerongen. 
De geweldige recatie’s kwamen van, Riekie Krijt-Hazelaar uit Twello en Jo van Essen-Buitenhuis uit Teuge (bei-
den op de foto), Dochter van Biljart-Korderijnk uit Twello, A. Fridrichs uit Twello en Veldwijk uit Apeldoorn.

Spreekuren
wijkagenten

Wijkagent Twello
Marcel van Raan
Donderdagavond
19.00-21.00 uur
Politiebureau
Veilingstraat 30.
 
Wijkagent Nijbroek
Teuge en Twello boven spoorlijn
Roos Kok
Elke 2e maandag van de maand
19.30-20.30 uur
Dorpshuis Arend

Wijkagent Klarenbeek
Cengiz Kara
Maandelijks op woensdag
19.00 uur-19.30 uur
De Nieuwe Zweep 

Wijkagent
Wilp/Voorst/Bussloo/Steenenkamer
Frans van Dijk

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 be-
reikbaar (0571) 27 26 24. Molen-
straat 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.

Bijzonder concert in de 
H. Hartkapel ‘t Wezeveld 
TWELLO.- Op vrijdag 19 december zal het zangkoor “Radians” van de Rad-
boudkapel in Deventer (De Worp) hun multimedia kerstproject “A Ray of 
Hope” uitvoeren. Onder leiding vandirigente Ruth Klijn zijn een aantal lie-
deren ingestudeerd; deels populair, deels traditioneel.Teksten, gedichten, fo-
tobeelden en muziek worden afwisselend gebruikt om het Kerstverhaal van 
toen uit  te beelden in de wereld van nu. De toegang is gratis, wel zal er na 
afloop een deurcollecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

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


S.V. Wilp zoekt:
Train(st)er/coach Dames 1 voetbal
Sportvereniging S.V. Wilp zoekt per direct en voor het voetbalseizoen 
2015-2016 een gemotiveerde train(st)er/coach voor het dameselftal.

De afdeling damesvoetbal van S.V. Wilp bestaat uit ruim 25 leden. 
Het seizoen 2014-2015 zijn we gestart in de 4e klasse zondag. 
Op dit moment draaien de dames mee in de top 3 van de huidige 
competitie. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals een team 
weekend weg en andere voetbalevenementen zoals het jaarlijkse 
kerstzaalvoetbaltoernooi.

Wat vragen wij van de train(st)er/coach:
•  Verzorgen van de trainingen op dinsdag- en donderdag avond,
 19.30 – 21.00 uur
• Een begeleidende rol tijdens alle wedstrijden (thuis 11.30 uur)
• Zorgen voor het behouden van de hechte en goede teamsfeer
• Staat zowel tussen als boven de groep
• Goede communicatieve vaardigheden
•  Passend bij de cultuur en betrokkenheid van 

een dorpsvereniging

Belangstellende kunnen hun ‘CV Voetbal’ 
per mail sturen naar:
damesvoetbal@svwilp.nl

Vacature

KEES BOUWMEESTER
Handelsonderneming B.V.

In & verkoop van oud ijzer en metalen

Container service van 1 t/m 40kuub

Maandag t/m vrijdag 7:30 - 18:00 
Zaterdag 8:00 - 14:00

Tel: 0613694873

Runnenbergweg 7
8171 mc
Vaassen

WEEGBRUG (24/7) 18m 70 TONS

KB-SCHROOT.NL

5224-14  Kees Bouwmeester spandoeken bouwhek_338x174_V02.pdf   2   16-10-14- (w42)   11:28
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START OPRUIMING

Hoofdweg 84a, 7382 BK Klarenbeek
tel: 055 - 3011205

www.pijnappelmode.nl - info@pijnappelmode.nl

WOENSDAG 17 DECEMBER 2014
OM 9.00 UUR

Tevens wensen wij iedereen 
fi jne feestdagen en een

voorspoedig 2015!!

PIJNAPPEL MODE
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de aed’s zijn gedurende 
openingstijden beschikbaar op de 
volgende locaties: 

Bussloo
gebr. de haan, Bussloselaan 28 

De Vecht
café de groot
Avervoordseweg 2, 055 3231261
sportvereniging venl
Kerkstraat 42, 055 3231600

Empe
dorpshuis ‘t oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

Klarenbeek
brandweer klarenbeek
Klarenbeekseweg 127
sportclub klarenbeek 
Bosweg 12
bakker jan stok 
Hessenallee 4
Fam. van ittersum 
Elizabeth Hoeve 30
Fam. borgonje 
Hoofdweg 23
Fam. bruin 
Zutphenseweg 242
huisartsenpraktijk
Achter de Molen 12, 055 3011255
het glazen huis
Oudhuizerstraat 33
de Woudhof
Woudweg 57
Fam denekamp
Kleine Dijk 20

Nijbroek
dorpshuis de arend
Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
dorpshuis
Het Oude Veen 19, 055 5063130

Terwolde
café restaurant dorpszicht
Dorpsstraat 59, 0571 292022
coop de lelie
Molenweg 1, 0571 291209
sv terwolde, Sportcomplex Woldermarck
Everwijnstraat 35, 0571 291585

recreatiecentrum de scherpenhof
Bandijk 60, 0571 291731
drabor terwolde bv
Bandijk 56, 0571 291687
huisartsenpraktijk terwolde
Leliestraat 6, 0571 291677
kerk geref. gemeente terwolde-de vecht
Avervoordseweg 32, 0571 292120
het tussenpad tussen de Wijkseweg en de 
twelloseweg, bij nummer 38.
Woningstichting goed Wonen
Marktplein 110, 0571 277980
dorpshuis
Vaassenseweg 3, 0571 292061

Teuge
haverkamp auto’s 
Woudweg 5, 055 3231210
sportclub teuge 
De Zanden 92, 055 3231345
polman bloemkwekerij
Rijksstraatweg 216, 055 3231616
theeschenkerij ’t oegenbos
Zandenallee 5, 06 57333303
pro(t)action
Zwanepad 11, 055 3231465
camping de Weeltenkamp
De Zanden 215, 055 3231983
basisschool de zaaier
Bleriotstraat 3, 055 3231792

Twello
c1000 binnendijk
Duistervoordseweg 11, 0571 287820
aan de stegge twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
gemeentehuis gemeente voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
schoneveld breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
sporthal jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
sportpark zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
zwembad de schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
snackbar kokkie
Molenstraat 44a, 0571 276060
globe reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
gebouw irene
Dorpsstraat 6
sv voorwaarts
Kerklaan 2, 0571 271332
zorgcentrum het grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
zorgcentrum st. Martinushof
Sint Maartenserf 85,  0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
vv activia
Vermeersweg 12, 0571 271308
rabobank twello
Dorpsstraat 24, 0571 287300

papillon, antoinette teelen
Donizettiplaats 50
brandwacht service nederland bv
dhr. Marcel groeneveld
Tel: 06-11355880 (avond en weekend)
horesca lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
kringloop
Koppelstraat 57, 0571 260183

Voorst
coop boogman
Schoolstraat 1, 0575 501257
trimenzo zorgcentrum de benring,
Tuinstraat 51, 0575 501636
dorpshuis voorst
Schoolstraat 14, 0575 502756
‘s heeren loo / ‘t kruiwerk
De Windvang 3
Aanwezig in het magazijn achter de keuken 
onder openingstijden van ‘t Kruiwerk
huisartsenpraktijk
Schoolstraat 11, 0575 501255
christelijke basisschool sjaloom
Kerkstraat 25, 0575-501229
klein hekkerlder b.v. veevoeders
Heuvelderweg 9, 055 3011958
lunch- en tearoom bakker bril
Rijksstraatweg 24 Voorst (Gietelo)
sportpark de Forst, 
Beelelaan 1, 0575 501715
restaurant ribhouse texas, 
Rijksstraatweg 38, 0575 501446

Wilp
bakkerij Wil gerrits
Rijksstraatweg 46, 0571 261253
sportvereniging Wilp
Molenallee 53, 0571 261297
huisartsenpraktijk
Rijksstraatweg 55, 0571 261217
de latmer (2x) 
Molenallee 50, hoofgebouw en medisch centrum
tuinland, Wilpsedijk 14

Wilp (A)
bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
veehandel boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
bonhof bv
Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
var, Sluinerweg 12, 055 3018300, 

(24 uur per dag bereikbaar)Steenenkamer
buurtvereniging steenenkamer
Mr. Van Marlestraat 12. 24 uur per dag 
toegankelijk, hij is echter wel opgeborgen in een 
met pincode beveiligde kast. Via aanmelding bij 
AED-Locator krijgen AED-bedieners in geval van 
nood (dus als 112 gebeld is en de AED nodig is) 
per sms de pincode en locatie toegestuurd.
bowling de Worp
Twelloseweg 1a, 0570 612869

Oproepen via 112

AED’S

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!

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
Grijs gestreepte poes: Lariksweg, 
Klarenbeek.
Schildpadpoes, zwart met rode 
vlekjes, rode streep over de neus, 
voor witte teentjes, een kant van de 
snorharen zwart, de andere kant wit, 
litteken van de sterilisatie aan de 
zijkant: Geraniumstraat, De Worp/
Deventer.

Gevonden  
Zwarte kater: Rijksstraatweg, Twello.

Grijs gestreepte wat oudere kater, 
waarschijnlijk slechtziend en slecht-
horend,  loopt er al langer: Hoofd-
weg, Klarenbeek.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Lariksweg te Klarenbeek.

Voor bijna ieder Voorster huishouden een gratis kerstcadeau
Houd uw camera of mobiel gereed met kerst
TWELLO.- In het Voorster Nieuws 
van volgende week komt er 
een  spectaculaire actie van de Eli-
zen-Vastgoedgroep, Restaurant de 
Vier Seizoenen, Swinckels in Twello 

en Hofstede de Middelburg. (Bijna) 
ieder huishouden krijgt een leuk ca-
deau waar je heel 2015 plezier aan 
kunt beleven!  Voor 250 personen 
uit de gemeente Voorst ligt er een 

super prijs klaar voor het hele gezin. 
De actie is te leuk om er niet aan mee 
te doen en meedoen is heel eenvou-
dig. Houd u camera of mobiel vast 
gereed! 

Indruk!, hét 
magazine 
in de Driehoek 
TWELLO.- Vandaag vindt u de 4e en 
laatste editie van dit jaar in uw brie-
venbus. Ook in deze editie artikelen 
van diverse ondernemers, waarin ze 
meer vertellen over hun bedrijf en 
(unieke) producten. Met telkens een 
diversheid aan ondernemers, infor-
matie en de terugkerende kookrubriek 
met wijnsuggestie is Indruk! elke keer 
uniek en verrassend. Dat maakt dit 
magazine leuk om te lezen en interes-
sant om te bewaren. Indruk! is een 
uitgave van Jacobs Producties en is te-
vens online in te zien op www.jacob-
sproducties.nl. Wenst u meer infor-
matie over de mogelijkheden om ook 
in Indruk! te verschijnen? Dan kunt u 
contact opnemen via de site of info@
jacobsproducties.nl. Het Indruk!-team 
wenst u, naast veel leesplezier, ook 
fijne feestdagen toe!

Vrijdagavond unieke kerst-bedrijvenborrel 
Sluit het jaar op een gezellige 
manier af
TWELLO.- Op vrijdag 19 december organiseren de Twellose café’s in 
samenwerking met Twello Centrum een unieke kerst-bedrijvenborrel 
voor ondernemers, clubs en organisaties. Dé mogelijkheid voor u om 
samen met uw personeel/partner het jaar op een gezellige manier af te 
sluiten en vooruit te kijken naar 2015. Het dorpsplein is komend week-
end omgetoverd tot een gezellig winters plein, compleet met een mega 
kerstboom, gezellige en sfeervolle activiteiten. De gezamenlijke cafés in 
het centrum hebben een warme en gezellige grote feesttent ingericht. 

Live muziek
Op vrijdagavond bieden wij u en uw medewerkers/partners de mogelijk-
heid vanaf 20.00 tot 23.00 uur een gezellige avond te hebben, inclusief 
een hapje en drankje. Dit alles omlijst met live muziek verzorgd door 
One for All. Deze avond kent een besloten karakter, wat inhoudt dat er 
geen vrij entree is. Wij kunnen deze avond geheel verzorgd aanbieden 
voor € 25.00 per persoon, inclusief bediening, hapjesbuffet en dranken. 
Opgeven voor deze avond samen met partner of personeel kan door een 
email te sturen aan info@cafetitus.nl  of info@waardigewaard.nl .    

Aangepaste openingstijden 

tijdens Kerst en jaarwisseling

Op woensdag 24 december en op woensdag 31 december 

zijn beide vestigingen van onze praktijk vanaf 16.00 uur 

gesloten. Tijdens de Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag is 

de praktijk gesloten. Natuurlijk zijn wij voor spoedgevallen 

bereikbaar. Goed om te weten dat u ook in de spoeddienst 

altijd één van onze eigen dierenartsen treft.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen in 

2014. Ook in het nieuwe jaar zetten wij weer ons beste 

pootje voor!

Wij wensen u gezellige 
feestdagen toe!

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

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.

mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi/
mailto:info@cafetitus.nl
mailto:info@waardigewaard.nl


Kerstarrangement
•	 2,5	uur	lang	samen	zijn	in	sfeervol	restaurant	boordevol	

vermaak	voor	de	kids
•	 Bij	binnenkomst	een	lekkere	stokbrood	met	kruidenboter
•	 Soep	en	salade	van	het	buffet
•	 Keuze	uit	20	soorten	pannenkoeken
•	 Als	nagerecht	vers	fruit,	ijs	en	chocoladefontein	
•	 En	natuurlijk	vermaken	de	kinderen	zich	op	de	
	 paardencarrousel,	zweefmolen,	kop	&	schotel,	treintje	

en	de	vliegende	tapijtjes.

Betaalbaar Kerst vieren!
Voor	kinderen	t/m	10	jaar	betaalt	u	voor	dit	arrangement	
slechts	€ 13,50 p.p.	en	voor	uw	gezelschap	ouder	dan	
10	jaar	€ 15,00 p.p. Een	heus	winter	wonderland	in	
Voorst	dus,	waar	we	u	hopelijk	op	2e	Kerstdag	mogen	
begroeten.	

Benieuwd of er nog een tafel vrij is?
Vanwege	de	verwachte	drukte	is	reserveren	noodzake-
lijk.	Telefonisch	kunt	u	ons	bereiken	op	0575-502	444	
of	per	mail	via	info@pannenkoekenhuisvoorst.nl.

Wilhelminaweg	2	-	7383	CA	Voorst	-	Tel.	0575	502	444	-	info@pannenkoekenhuisvoorst.nl	-	www.pannenkoekenhuisvoorst.nl	
	

Wonderbaarlijke Kerst  bij Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst!
Speciaal	voor	tweede	Kerstdag	heeft	Speelparadijs	Pannenkoekenhuis	Voorst	een	

arrangement	samen	gesteld	waarmee	u	zowel	de	volwassen	familieleden	als	de	kinderen	een	groot	plezier	zult	doen.

In	de	kerstvakantie	zijn	we	elke	dag	geopend	
m.u.v.	1e	kerstdag	en	oudjaars-	en	nieuwjaarsdag.

Kijk	op	onze	website	voor	de	actuele	openingstijden!

BOSGOED B.V.
Mengvoeders - Graanhandel - Kunstmeststoffen
Zwarte Kolkstraat 100 - 7384 DE  Wilp-Achterhoek
Tel. (055) 323 12 31/323 18 27 Fax (055) 323 15 91

CARBID
vanaf nu 
verkrijgbaar

1e kwaliteit

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!

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

Prettige feestdagen 
en een 

voorspoedig 2015

- 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

Reparatieservice consumentenelektronica voor uw:

Mozartstraat 119, 7391 XG Twello

Tel./ fax: (0571) 27 16 06

www.dvanderkraats.nl

wij zijn open van

di-vr 9.00-12.30 en 13.30-18.00

za 9.00-12.30 en 13.30-16.00

tv - video - radio - magnetron - kleinhuishoudelijk. - tevens
schotel en antennesystemen. geen witgoedreparatie!

www.dvanderkraats.nl

Directie en medewerkers 
van Attero wensen u 
fijne feestdagen.
 
De particuliere milieustraat is gesloten 
op 27 december 2014 & 2 en 3 januari 2015.

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl
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www.tuinland.nl
Liefde voor groen

Tuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp

Koopavond
Vrijdag 19 december,  
geopend van 9.00 tot 21.00 uur.

Koopzondag
Zondag 21 december,  
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Geopend

Duidelijk - Degelijk - Betrouwbaar

Wenst u fi jne kerstdagen
en een voorspoedig 2015

wij k van Voorst

Kerstzang inloopmiddag 
in Martinuskerk 

Twellose Hanenkraai 
kampioenschappen     

TWELLO.-  Zondag 21 december 
organiseert het Martinuskoor uit 
Twello een Kerstzangmiddag waar-
aan wordt medegewerkt door drie 
koren: het Martinuskoor, shanty-
koor De Trossen Los en Rubato uit 
Apeldoorn. Sopraan Hilde Klunder 
verleent haar medewerking met so-
lozang en wordt begeleid door Je-
roen Teelen. Net als in voorgaande 
jaren zal er voor de aanwezigen veel 
gelegenheid voor samenzang zijn. Er 
staan dan ook veel bekende kerstlie-
deren op het programma. Het Mar-
tinuskoor brengt naast de stemmige 
Gregoriaanse openingszang Puer na-
tus est o.a. deze liederen ten gehore: 
Cantique de Noël, Gott is die Liebe, 
In ´t nacht´lijk duister. Het gastkoor 
Rubato brengt onder meer Messiah, 

bright morning star, White Christ-
mas en Coventry Carol ten gehore, 
terwijl De Trossen Los hun speci-
ale kerstliederen zingen, zoals: Zee-
mans Kerst hymne, Stille Nacht (in 3 
talen) en de swingende gospel song 
Go Tell it on the Mountain. Het op-
treden van de drie koren is verdeeld 
in verschillende kleine blokken zo-
dat er deze middag veel variatie te 
horen zal zijn. Deze Kerstzangmid-
dag heeft ook dit jaar weer de opzet 
van een vrije inloop. Dus belangstel-
lenden kunnen zelf bepalen wan-
neer en hoe lang zij aanwezig willen 
zijn. De aanvang is om 13.00 uur en 
de zangmiddag eindigt om 15.00 
uur. Achter in de kerk staat voor lief-
hebbers koffie en thee. De toegang is 
gratis.    

TWELLO.- Als afsluiting van het 
jaar organiseert KDS Twello en Om-
steken voor de 8e keer “de open 
Twellose Hanekraaikampioenschap-
pen” in de Havekes Mölle in Twello 
op maandag 29 december, aanvang 
10.00 uur. 
Steeds worden een aantal hanen 
tegelijk in een kooi in de zaal ge-
bracht. En u raadt het al het dier 
dat in exact 10 minuten tijd zich 
het meest laat horen is de winnende 
haan. Er wordt gestreden in 2 klas-
sen, nl. de Dwerghoenderklasse en 
de Grote Hoenderklasse. Niet alleen 

de leden van KDS maar ook andere 
belangstellenden kunnen met meer-
dere hanen meedoen. Inschrijven tot 
uiterlijk vrijdag 27 december 12.00 
uur bij: Harrie Pelgrim, (0571) 26 
17 63 of Jan Woudenberg, tel: (055) 
301 14 40. Inschrijfgeld bedraagt € 
1,00 per dier. De deelnemers worden 
verzocht 9.30 uur aanwezig te zijn. 
De eerste ronde start om 10.00 uur 
en de prijsuitreiking is rond het mid-
daguur. Buiten de deelnemers zijn 
andere belangstellenden van harte 
welkom op dit evenement waar ge-
zelligheid een belangrijke rol speelt.

Oecumenische Omroep Voorst 
bestaat 25 jaar
TWELLO.- Maandag 22 december is 
het 25 jaar geleden dat de Oecumeni-
sche Omroep Voorst (OOV) officieel 
als vereniging werd opgericht. Enige 
maanden daarvoor had het toenma-
lige bestuur van de Lokale Omroep 
Voorst zich gewend tot de kerken in 
de gemeente Voorst met het verzoek 
het uitzenden van kerkdiensten op 
zondagmorgen te organiseren. Een 
enquête had uitgewezen dat daaraan 
behoefte was. De O.O.V. is in 1989 
begonnen met het uitzenden van 
kerkdiensten vanuit de zes kerken 
in de gemeente Voorst. De eerste uit-
zending had plaats op woensdag 24 
december 1989 vanuit de St. Marti-
nuskerk te Duistervoorde-Twello. 
De doelgroepen die men toen voor 
ogen had en nu nog heeft, zijn de zie-
ken en de mensen die om wat voor re-
den aan huis gebonden zijn. Momen-
teel zijn acht kerkgemeenschappen 
lid van de Oecumenische Omroep 
Voorst. Zij vormen het fundament 
van de omroep: vanuit hun kerken 
wordt de zondagviering uitgezon-
den volgens een vastgesteld uitzend-
plan. Zij leveren de bestuurders, de 
vrijwillig(st)ers en dragen financieel 

bij aan de onkosten van de omroep. 
Tevens kennen we donateurs die de 
OOV financieel ondersteunen i.v.m. 
de onkosten van de omroep. De ver-
scheidenheid aan deelnemende ker-
ken staat borg voor het oecumenische 
karakter van de omroep. Het stemt tot 
dankbaarheid dat zoveel kerken zich 
inspannen om kerkdiensten te wil-
len uitzenden. Dat vraagt heel veel 
menskracht. De Oecumenische Om-
roep Voorst is een bescheiden om-
roep. Iedere zondagmorgen (m.u.v. 
de zomerstop in juli en augustus) 
van 9 tot 12 uur zijn we te beluiste-
ren via FM 105.3. Tijdens het eerste 
gedeelte wordt er geestelijke muziek 
gedraaid. Daarna en het hangt af van-
uit welke kerk er wordt uitgezonden, 
dus om half tien of tien uur kunnen 
onze luisteraars een kerkdienst uit 
de gemeente Voorst beluisteren. Op 
deze manier blijven mensen die aan 
huis gebonden zijn toch iedere week 
verbonden met de kerken en hun li-
turgie. Van 11.00 uur tot 12.00 uur 
verzorgt de OOV een verzoekpro-
gramma met geestelijke muziek ván 
en vóór luisteraars. Verzoeken in ver-
band met persoonlijke situaties zoals 

verdriet en verlies, maar ook blijd-
schap zoals een verjaardag of een 
jubileum. Dankzij de grote groep van 
ca. 40 vrijwillig(st)ers is het mogelijk 
geweest om 25 jaar lang uitzendingen 
op zondagmorgen tussen 9.00 uur en 
12.00 uur te verzorgen. 
Het bestuur, de vrijwilligers en de 
aangesloten kerken hopen nog vele 
jaren dit werk te kunnen voortzet-
ten. Als u ons wilt ondersteunen 
kan dat door donateur te worden 
van de O.O.V. of zich aan te mel-
den als vrijwilliger voor het bestuur, 
presentatie of de techniek. Als toe-
komstig medewerk(st)er staat u er 
nooit alleen voor, u wordt omringd 
door medewerk(st)ers die u zo nodig 
opleiden en u met raad en daad bij-
staan. Hiervoor kunt u zich wenden 
tot de secretaris van de O.O.V. de 
heer W. Nieuwenhuis. Zijn email-
adres is: wimenheleennieuwen-
huis@concepts.nl . U kunt hem ook 
bellen: (0571) 27 19 95. Het bestuur 
en medewerk(st)ers van de Oecu-
menische Omroep Voorst wenst alle 
luisteraars fijne feestdagen en een 
gezond, gezegend en luisterrijk 2015 
toe. 

Kerstviering Martinuskerk
TWELLO.- Op kerstavond is er om 
18.00 uur een gezinsviering in de 
Martinuskerk in Twello. Het thema 
is: Herbergen. In deze sfeervolle 
viering mogen kinderen, maar ook 

ouders meezingen in het koortje. 
Een paar jeugdleden van Cadeza 
zullen een stukje spelen op hun 
instrument. Pastor Brylak zal voor-
gaan in deze viering. Iedereen is 

van harte welkom. Vind jij en/of je 
vader of moeder het leuk om mee 
te zingen, kom dan om 17.00 uur 
in de Klepel om te oefenen op 24 
december.

Scouting Gelre groep op Winterfair Twello
TWELLO.- Tijdens de Winterfair 
op zaterdag 20 december op het 
Dorpsplein van Twello zorgt de 
Scouting Gelre groep uit Twello van 
12.00-17.00 uur voor een aantal uit-
dagende en leuke activiteiten voor 
de jeugd. Deelname aan de activi-
teiten is gratis en geven een beeld 
wat je zoal doet bij scouting. Wat is 
er te doen: er is een klimwand met 
een ervaren instructeur, er worden 
sleutelhangers geknoopt, stokbrood-
jes gebakken boven een open vuur, 
kerstboompjes figuurzagen, er zijn 
langlaufski’s voor meerdere mensen 
tegelijk en een grote sjoelbak.
Keuze genoeg dus. Deze activiteiten 
(m.u.v. stokbrood bakken en de klim-
wand) worden gehouden in een tent, 
dus lekker warm en overdekt. Als je 
er op 20 december niet bij kunt zijn 
of je vond het naar meer smaken: op 
zaterdagmiddag 3 januari 2015, in 
de kerstvakantie dus, is er voor ie-
dereen van 5 tot 15 jaar die dat leuk 
vindt, een open opkomst in en rond 
ons clubhuis aan de Stinzenlaan 80 
in Twello. Aanvang 14.00 uur en het 

duurt tot 16.00 uur. Ook hier zijn er 
weer veel leuke en uitdagende acti-
viteiten. Natuurlijk wel andere ac-
tiviteiten dan op 20 december. Ook 
deze bijeenkomst is gratis en zon-

der verplichtingen. Dus: we zien je 
graag op 20 december 2104 en / of 
3 januari 2015. Meer informatie over 
de Scouting Gelre groep: www.gelre-
groep.nl

Oliebollenactie muziekvereniging 
“Ons Genoegen”
TERWOLDE.- Inmiddels alweer jaren een niet meer weg te denken tra-
ditie rond nieuwjaar zijn de heerlijke oliebollen en appelbeignets van 
muziekvereniging “Ons Genoegen”. Op 28 en 29 december gaan de le-
den van “Ons Genoegen” weer bakken en op 30 december komen de 
leden langs om te verkopen en bezorgen. Als vanouds is het bakadres 
weer de vertrouwde schuur van Ensink aan de Kuiperstraat 5 in Ter-
wolde. Zij stelt haar schuur belangeloos hiervoor beschikbaar. 

hoe te bestellen
Wilt u er zeker van zijn dat u met 
oud en nieuw de oliebollen en ap-
pelbeignets op tafel kunt zetten? Le-
ver dan het bestelformulier in wel-
ke in de dorpen Terwolde, Welsum 
en Nijbroek de komende weken 
huis-aan-huis worden verspreid. 
Dit bestelformulier is in te leveren 

tot en met 28 december a.s. bij de 
verschillende verzameladressen. 
Mocht u geen bestelformulier van 
de muziekvereniging ontvangen, 
maar toch willen genieten van een 
heerlijke oliebol of appelbeignet, 
dan kunt u uiteraard uw bestel-
ling ook per mail doorgeven, ons-
genoegen.connie@upcmail.nl. De 

bestellingen worden op dinsdag 30 
december bij u thuis bezorgd vanaf 
9:00 uur. De oliebollen (10 per zak) 
kosten € 6,00 en de appelbeignets (5 
per zak) kosten € 7,50 per zak. Niet 
thuis wanneer de bezorgers van 
“Ons Genoegen” langs komen? U 
kunt uw bestelling ook op maan-
dag 29 december de gehele dag af-
halen aan de Kuiperstraat 5 in de 
schuur van mevr. Ensink of dinsdag 
30 december vanaf 14.00 uur bij 
de familie Zweers, Wijkseweg 10, 
Terwolde. “Ons Genoegen” wenst 
iedereen hele fijne feestdagen, een 
voorspoedig nieuwjaar en bovenal 
een muzikaal 2015.

mailto:wimenheleennieuwenhuis@concepts.nl
mailto:wimenheleennieuwenhuis@concepts.nl
mailto:onsgenoegen.connie@upcmail.nl
mailto:onsgenoegen.connie@upcmail.nl


Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports
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“Erkend kwaliteitsreparateur Nederlandse schoenfabrikaat”

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T

Hooijer s
Ambachtelijke
Schoenmakerij

Van Ghentstraat 8
Twello

Tel. (0571) 27 33 92

Asselsestraat 42
7311 EM  Apeldoorn
Tel. (055) 578 69 66

Speulderweg 24
3886 LB  Garderen

Tel. (0577) 46 17 73

KOM ALTIJD GOED VERZORGD VOOR DE DAG

U zoekt een fi jn pension voor uw huisdier?

 

      

Dierenpension Lavaro

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

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

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

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

www.vanheesversmarkt.nl

Wenst u hele prettige 
Kerstdagen en een 

gezond 2015

RAUWKOST & SALADE

VERS GESNEDEN

ONZE 
OLIJFSPECIALITEITEN

20 SOORTEN 
VERSE KRUIDEN

Bij VAN HEES VERSMARKT
worden alle 24 soorten

MINIMAAL 3 DAGEN
een verse salade op tafel heeft!

zoet, basilicum, honing mosterd,
tomaat-basilicum, pesto, pepadew’s

Nu ook onze eigengemaakte 
verse tapenade!

Aanbiedingen geldig t/m de kerstdagen. Deze week diverse 
extra dagaanbiedingen op onze reclame borden

Dinsdag avond 23 december extra koopavond

Deze aanbiedingen zijn geldig in week 51. 
Alle aanbiedingen zijn geldig in Twello en Deventer. 
Vragen over producten of recepten? Bel of mail ons!

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

dinsdag 24 december

voor u, zodat u

voor u op voorraad

Spruiten kilo  0.99

De smaak aardappel

Roseval 2 ½ kilo  2.99
Litchi’s 500 gram  2.49

Gieser Wildeman

Stoofperen 2 kilo  1.99
Mandarijnen 20 stuks  3.49

En natuurlijk alle echte soepen en heerlijke nootjes

Neem de kerst bestellijst mee:  in de winkel
of van de website of nu ook via facebook!
lever t/m zaterdag 20 december uw bestellijst 
in of mail voor al uw wensen!

tweet van de week: Het 
openbaar vervoer in 

Gelderland is niet meer van 
deze tijd. Surf naar www.

voorst.pvda.nl

 
 
 
  

Hertenvlees 
o.a. biefstuk, rugfilet, … 
 
 
Rugfilet 10% korting 
Nu € 3,99 in december 
anders € 4,50 per 100 gr 

  
 
    Open:  
    In december open op ma t/m za 
 9.00 - ong. 17.30 uur. 
    Of op afspraak 
 
 De Weerd’s Hertenboerderij 
 Middendijk 22, Nijbroek  
 0571 – 291996 
 www.hertenboerderij.nl  
    

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@schei-

dingswijze.nl, www.scheidingswijze.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 Sportcom-

pressie 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

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

Klassiek vervoer, www.
hertgersapeldoorn.nl Tel. 06 

24778923.

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.

bert peters bouw- en 
timmerbedrijf. Alle bouw-
werkzaamheden. Timmer-

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. ook tuinhuizen en 

schuren. 06-23592164/0575-
502635 www.bertpetersbouw.

nl

ervaren schilder voor al uw 
behang, saus en schilderwerk. 

vrijblijvende prijsopgave 
06-31549834

div. stroken hpl merk 
trespa v.a. € 4,99/m1 & 

hpl stukken v.a. € 1/st. Bel 
Griffioen teuge 06-

41015473/055-3231307. Ook 
op Marktplaats 

Wil jij weer lekker in je vel? 
Kies voor jezelf met het 

programma bewust leven, 
bewust eten. www.
lifebalance-twello.nl

Mulder orthopedie voor uw 
steunzolen sportzolen en 

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

thopedie.nl

Wat doen je emoties met jouw eetgedrag? Workshop eten & 
emoties. www.lifebalance-twello.nl 

http://www.hertgersapeldoorn.nl
http://www.hertgersapeldoorn.nl
http://www.lifebalance-twello.nl
http://www.lifebalance-twello.nl
http://www.lifebalance-twello.nl
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Kerststukje maken
Tuinland Wilp geeft in 
samenwerking met 
Groei en Bloei 
Stedendriehoek een 
snoeipresentatie op 
zaterdag 18 januari. 
Deelname gratis.

Tuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp

www.tuinland.nl Liefde voor groen

Tuinland Wilp geeft 
in samenwerking met 
Groei en Bloei Steden-
driehoek een work-
shop ‘Kerststukje 
maken’ (u koopt 
een pakket 
t.w.v. 5 euro).

Zaterdag
20 december
12.00 en 14.00 uur

        (kosten
 € 5,00)

Groei en Bloei Steden-
 een work-

shop ‘Kerststukje 
maken’ (u koopt 

20 december
12.00 en 14.00 uur

        (kosten        (kosten        

 € 5,00)

Beste Voorstenaren,

Een treurige laatste Nar voor 2014
Het is zaterdagochtend, nog vroeg. ‘de nar’ wil ik snel de deur uit heb-
ben. Ik ben vrolijk, want voor me ligt een artikel uit de Volkskrant van 9 
december: Domweg gelukkig na je tachtigste. 
Daar wilde ik over schrijven en blij het nieuwe jaar binnen huppelen. 
Maar ik lees eerst de krant. Weg vrolijkheid. Want:
1. Onze paus Franciscus begon ik zeer te waarderen om een veelvoud 
van redenen. Maar nou dit. De Dalai Lama klopte aan de deur van het 
Vaticaan, maar de Heilige Vader gaf niet thuis, omdat deze de verhouding 
met China wil verbeteren. Omwille van het contact met China is de Dalai 
Lama op meerdere plekken niet meer welkom. We kunnen het wel schud-
den dat Tibet ooit nog eens zijn zelfstandigheid terugkrijgt. 
2. Is Ali wel gelovig. De rechtbank moet er aan te pas komen. de rech-
ter moet beslissen of Ali, een gevluchte Afghaan zich wel echt bekeerd 
heeft en dat niet gedaan heeft om in Nederland te mogen blijven. Tijdens 
de eerste eeuwen werden christenen die ‘ja’ zeiden voor de leeuwen ge-
gooid. Nu heten die leeuwen de Immigratiedienst. 
3. Die vreselijke Pauw. Herinneren we nog de uitzending over het ver-
pleeghuis Waterhof met die dame van wie de pis langs de enkels liep? 
Pauw zorgde samen met dat opgewonden standje van de SP, Kamerlid Le-
ijten voor een fikse rel over de wantoestanden van Waterhof. Totdat NRC 
het hele verhaal eens heeft nagetrokken. Er bleef niet veel van die wantoe-
standen over. Maar het beeld blijft hangen, van die pissende dame. En de 
SP hoor je niet meer. Ik niet. Naar Pauw kijk ik niet meer. Bij hem gaat het 
om de kijkcijfers en dan weet ik niet in welk licht ik de informatie moet 
zien die ik dan krijg.
De groeten aan jullie huisgenoten, die het nieuws in de media toch ook 
met een kritische blik bekijken. Nog even dit: Heeft de ster nou echt ge-
schenen en die wijzen naar de stal/grot geleid?
Dat maakt mij niets uit. De boodschap is zo helder als die ster: om die 
stal /grot groepeerden zich het arme volk en de rijken brachten van hun 
overvloed en korte tijd daarna moesten ze de benen nemen: de armen, de 
vluchtelingen, de vreemdelingen. Een knappe kop die van het kerstver-
haal iets anders kan maken. Zalig Kerstfeest!
Renier van Bronsheim

Pampus organiseert Sterrit 
POSTERENK.- Traditiegetrouw organiseert Pampus ook dit jaar weer de 
Sterrit. Een leuke route wordt uitgezet die per auto kan worden verreden. 
Onderweg zijn er voor de deelnemers allerlei opdrachten en vragen. De Ster-
rit wordt gehouden op zondag 21 december. Vanaf 11.30 uur is Pampus café 
open voor inschrijven, vanaf 12:00 uur zal de eerste auto vertrekken. In-
schrijven kost € 5,00 per persoon, hierbij is een kop goed gevulde snert na 
afloop inbegrepen. En natuurlijk weer een leuke route, waarbij is geprobeerd 
het aantrekkelijk te houden voor ervaren rijders, maar óók voor deelnemers 
die voor het eerst mee doen.

Kerst in 
Dorpskerk 
TWELLO.- In de aanloop tijdens de 
adventszondagen is het volgende 
week zover: kerstfeest. In de Dorps-
kerk zijn allerlei vieringen. Aller-
eerst de Kerst-op-schootviering. 
Kinderen van 0 t/m 4 jaar zijn met 
hun (groot)ouders van harte welkom 
op woensdag 24 december 16.30 uur 
in het koor van de Dorpskerk (ingang 
aan de zijkant, bij het stiltecentrum). 
In deze korte viering van een half uur 
kun je het kerstverhaal van een vos 
horen én zien. Ds. Emma Rijks en 
Ds. Menno Valk zijn er ook. Aan het 
begin van de kerstavond op woens-
dag 24 december is er om 19.00 uur 
het kinderkerstfeest. Er wordt een 
verhaal verteld en er is een kerstspel 
te zien: ‘Een herder kijkt verder’! 
Natuurlijk worden er ook bekende 
kerstliederen gezongen. Neem je 
ouders, broers en zussen mee (en je 
opa en oma en…). Je bent van har-
te welkom! Tot de 24e. Ds. Menno 
Valk heeft de leiding. Vervolgens is 
er op dezelfde avond om 22.00 uur 
de kerstnachtdienst, voor velen het 
hoogtepunt van het kerkelijk jaar; als 
het op het donkerst is, op zoek naar 

licht; je samen warmen aan de goe-
de boodschap van een nieuw begin 
en samen zingen en musiceren na-
tuurlijk: kerstliederen in overvloed. 
Samen met organist Henk Noord-
man begeleidt een ensemble van 
Cadenza de samenzang. Het thema 
in deze dienst is: Volgens os en ezel. 
Er wordt met de ogen van de dieren 
in de kerststal naar het kerstverhaal 
gekeken. Zijn ze slechts folklore en 
decoratie, of hebben ze iets te vertel-
len? Ds. Lidy van Prooijen Schuur-
man weet er meer van.

Op kerstmorgen, 25 december, be-
gint de dienst om 10.00 uur. Er is 
de klassieke lezing uit het Evangelie 
naar Johannes. Het is geen ‘roman-
tisch’ verhaal. Je zou het eerder een 
filosofische tekst kunnen noemen. 
En toch klinkt er iets warms in door. 
Ds. Emma Rijks legt het uit. De can-
torij van de Dorpskerk, o.l.v. Henk 
Noordman, verleent haar medewer-
king. Genoeg om uit te kiezen. Er 
is vast iets voor u/jou bij. Er wordt 
naar u/jou uitgekeken. Welkom in de 
Dorpskerk van Twello.

Geslaagde kerstmarkt in en rond kerk
KLARENBEEK.- De Protestantse 
gemeente van Klarenbeek kijkt 
met volle tevredenheid terug op 
de zaterdag gehouden kerstmarkt. 
Met een ruim en gevarieerd assor-
timent van allerlei artikelen in de 
sfeer van kerst en winter was er 
een breed aanbod voor de bezoe-
ker. 

Fraaie bloemsierkunst, creatief ge-
maakt vogelvoer, handwerk in pa-
pier, textiel en hout in de vorm 
van wintermaaltijden, oliebollen of 
wafels, het werd allemaal goed ver-
kocht. Natuurlijk heeft ook menigeen 
een gokje gewaagd bij de loterij en 
de kerstbomenplaat. Onder het genot 
van een kopje koffie met oliebol kon 
men genieten van een afvaardiging 
van Muziekvereniging Klarenbeek. 
Ook de eigen organiset speelde sa-
men met haar dochter sfeervolle 
kerstmuziek. De kerkenraad kan 

Vele mooie kerstartikelen.

trots zijn op de grote groep vrijwilli-
gers, die zich ook dit jaar weer heeft 
ingezet. De organisatie heeft kans 

gezien er weer een mooie dag van te 
maken en daarbij een mooi geldbe-
drag bij elkaar te brengen.

Groot diktee of groot dictee?

TWELLO.- Schrijf je jubilarissen nou met één s of met twee, is het cadeau’s 
of cadeaus, wat is een decenium (of is het decennium?) precies? Afgelopen 
woensdagavond deden Zerda en Seyda namens de Hietweide mee aan het 
groot dictee op het Christelijk Lyceum in Apeldoorn. Vijfenveertig kinde-
ren zaten te zwoegen op ingewikkelde zinnen en woorden. ‘dientengevol-
ge’, ‘machtsstrijd’, ‘champagne’, ‘revue’, zo maar wat van de woorden die 
de revue passeerden. Het was een leuke avond. Seyda en zerda vielen niet 
in de prijzen, maar ze kregen wel een prachtige oorkonde en een pennen-
doosje (of is het pennedoosje?).

Donderdag 18 t/m zaterdag 20 december 2014

Uw Groenteman Gensen
Molenstraat 28, Twello - Tel.: 0571 - 271770
appel@gensen-uwgroenteman.nl    gensen-uwgroenteman.nl

Uw Speciaalzaak voor: Aardappels, Groente, Fruit, 
Fruitschalen, Rauwkosten en Maaltijden

Aardappelen

Sinaasappelen

Soepgroente
Denk aan uw bestellijst 
voor kerstmis.
Deze is te downloaden 
op onze website.

www.gensen-uwgroenteman.nl

Stamppotten Actie
- vers gesneden - 

Vat zuurkool 500 gram
Hutspot 500 gram
Andijvie 300 gram

Bildstar

Salustiana’s

Vers Gesneden 200 gram

10 voor

10 kilo

€ 3.49

€ 1.99

€ 0.49

€ 0.49

Fruitmand of 
geschenk nodig?
Wij maken hem terwijl u wacht

Topkwaliteit



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

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

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 Camping De Scherpenhof, Bandijk 60 Terwolde, 

tel. 0571-291731/06-51772805 www.scherpenhof.nl
herpeee hhhnhnhnh ffofofof, BBandijk 60 Terwolde,

1e Kerstdag 16.00 - 20.00 uur
2e Kerstdag 14.00 - 22.00 uur

1e & 2e Kerstdag 12.00 - 16.00 uur

ARRANGEMENT: 
1 uur bowlen 
incl. 2 consumpties en bittergarnituur

COMBI ARRANGEMENT 
1 uur bowlen & toegang Playcity

Losse baanhuur €19,50 per uur (max. 6 pers) 

€15.00

€8.50

p.p.

p.kind
in de kerstvakantie 

is Playcity iedere dag 
geopend van 

11.00-18.00 uur

reserveren noodzakelijk

reserveren noodzakelijk

vakbekwame schilder/ 
behanger biedt zich aan. 

Vakwerk en altijd de laagste 
prijs. Vrijblijvende prijsop-

gave. F.visser 06-22459707

te huur: ooievaar van 4 
meter hoog, leuk om bij een 

geboorte voor het huis te 
zetten. Ook o.a. slingers en 

(helium) ballonnen voor 
verschillende gelegenheden. 
Print & More, Stationsstraat 
17, Twello (0571) 27 61 91

Mulder orthopedie aantrek 
hulp voor elastische kous 
e 20,- 06-14375736 www.

mulderorthopedie.nl

paar kilootjes kwijt? 
Nieuwe deelnemers gezocht 

voor 3 dagen herbalife 
testpakket. Bel. Jantina 

(0570) 617660 Bloemstraat 
79 Deventer/De Hoven

goedkope stallingsruimte 
te huur info: 06-13432059

gevraagd: oud ijzer, accu’s. 
metalen en witgoed. Wij 

komen het bij u halen. 
Eventueel tegen kleine vergoe-

ding. Tel. 06-14101933.

heeft u nog heggen te 
knippen of bomen en 

struiken op te ruimen? Al 
staan ze nog zo raar we 

maken het netjes voor u klaar. 
Tel: 0578-641293.

te koop: oude koemest voor in 
de tuin. Info: 06 45 69 89 74 na 

17.00 uur.

te koop HALF SCHARREL 
VARKEN aan porties o.a. 

rollades slavinken speklappen 
karbonades gepaneerde 

schnitzels hoh gehakt enz. prijs 
5 EURO PER KILO 0616627561

Echtpaar zonder kinderen zoekt 
woonruimte in- of omgeving 

van twello. Brieven onder 
nummer 511714 kunt u 

opsturen naar Uitgeverij Voorster 
Nieuws, Stationsstraat 17, 7391 

EG. Twello.

vermist sinds 25 november: 
onze kater bo. Hij is donker-
grijs en heeft gele ogen, in de 
linker een vlekje. Omgeving 

Twello/Wilp-Achterhoek. 
Gevonden of gezien? Tel.:06-

28198802

gevraagd: aardappelmanden, 
zinken vuilnisemmers, solex 06 

21473060.

te koop kalkoen en konijn 
voor een heerlijk kerstdiner. 
Bouwmeester, Woudweg 96 
Klarenbeek. (055) 301 01 11

vereniging groei en bloei 
afdeling Deventer start in januari 

een nieuwe cursus bloem-
schikken voor zowel beginners 

als gevorderden. Zie ook 
deventer.groei.nl

te koop kerst kalkoenen 
van 2 tm 6 kilo geslacht 7.5 per 
kilo te bestellen 0616627561

Mulder orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen v.a. 
E135,- sportzolen v.a. E120,-. 

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl

.

U I T G E V E N  VA N  E N  B E M I D D E L I N G  B I J  K R A N T E N  E N  D R U K W E R K

Jacobs Producties bv.

Stationsstraat 17 | 7391 EG  Twello
info@jacobsproducties.nl | www.jacobsproducties.nl

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE VOORST, DE HOVEN, EMPE EN WELSUM

Kopij voor het 

Voorster Nieuws 

kunt u inleveren

 tot zondag 12.00 uur
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ROFRA  |  Home
Nieuw in Twello

• Meubelen

• Woonaccessoires

• Fashion

Dorpsstraat 16-18 Twello | 0571-276734

thuiszorg & hulp
 

www.trimenzo.nl

Onze wijkteams staan 24 uur 

per dag klaar voor verpleging en 

verzorging bij u thuis. 

Wilt u een afspraak maken met  één 

van onze wijkverpleegkundigen? 

Bel: (0571) 28 05 30

JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!

JANDECROON.NL  | TEL: 0571-275903

AN DE CROON

APK KEURING | ONDERHOUD 

   AIRCO SERVICE | RUIT REPARATIE

SCHADE TAXATIE EN REPARATIE

TANKSTATION & WASSTRAAT

Tafeltennisvereniging Trias 

bestaat 40 jaar

Sportief Evenwicht zoekt vrijwilligers

TWELLO.- Zaterdag 18 oktober staat 

bij tafeltennisvereniging Trias alles 

in het teken van het 40 jarig jubile-

um. Activiteiten voor de jeugd, een 

openbare veiling en een grandioze 

feestavond zijn programma onder-

delen die deze dag zullen onder-

strepen. Het fundament van de nog 

immer bloeiende tafeltennisvereni-

ging werd in 1974 gelegd door de af-

zonderlijke verenigingen van Teuge, 

Terwolde en Twello te bundelen. Het 

zoeken naar een eigen en geschikte 

locatie was niet eenvoudig, uitein-

delijk kon er toch gesport worden 

in de toenmalige gymzaal aan de 

Schoolstraat. Na vele omzwervingen 

lukte het een plek te verwerven op 

’t Holthuis. Zo’n 20 jaar al ‘pronkt’ 

hier het Triaspant, het onderkomen 

van een honderdtal gemotiveerde en 

enthousiaste tafeltennissers. En juist 

dit clubgebouw is waar het om-

draait tijdens de viering van het 40 

jarige jubileum. Onder de pakkende 

slogan: ‘Het dak MOET eraf’, is er 

tijdens de feestavond vanaf 19.00 

uur een groots opgezette Openbare 

Veiling. Voor deze veiling heeft Tri-

as zich weten te verzekeren van een 

enorm aantal ondernemers die op 

hun manier hebben bijgedragen aan 

het welslagen van deze actie. De 

Concert 
OLD NI-JS
VOORST.- Op zaterdag 18 oktober 

organiseert het Dorpshuis samen met 

Stichting Evenementen Voorst en 

Music & Entertainment een gezellige 

avond boordevol muziek. 

Het optreden van de band “Old Ni-

JS” is het hoogtepunt van de avond. 

De band bestaat namelijk uit de ge-

neratie muzikanten die in de jaren 

zestig van de vorige eeuw fungeerde 

als de uitvinders van de nederpop. 

En de heren mogen dan intussen al-

les al hebben meegemaakt, de liefde 

voor de muziek leeft nog altijd volop. 

Blitz Wending, Puddingh, Toontje 

Lager, Captain Gumbo, Boh Foi Toch 

en Normaal. Op die laatste twee na 

zijn het namen van bands uit een grijs 

verleden. Een tijdperk waarin volop 

werd geëxperimenteerd met muziek 

en professionele geluidsapparatuur 

eigenlijk nog niet eens bestond. Tot 

op de dag van vandaag zijn de heren 

echter nog altijd volop actief in diver-

se bands. Het repertoire van de groep 

bestaat uit allemaal eigen nummers 

geschreven voor de groepen waar de 

heren deel van hebben uitgemaakt 

en uitmaken. Zoals voor Normaal, 

Boh Foi Toch, Bakkerij Manschot en 

Hanska Duo. Thans bestaat “Old-Ni-

JS” uit: bas en zang: Willem Terhorst, 

gitaar en zang: Gerard de Braconier, 

gitaar en zang: Ferdi Joly en drums 

en zang: Han Mali, die de plaats in-

neemt van de vorig jaar overleden Jan 

Manschot.
Tijdens dit avondvullend muziek-

programma in het Dorpshuis van 

Voorst kunt u in het voorprogramma 

luisteren naar “Hot Club de France 

Chaupeau”. Deze muzikale 6 mans 

band bestaat uit instrumentalisten, 

zij brengen repertoire met onder an-

dere nummers van het Rosenberg 

Trio. Daarna is het podium voor “Old 

Ni-JS”. Kaarten à  10,00 zijn ver-

krijgbaar in het Dorpshuis. Telefoon: 

(0575) 50 27 56 of via info@dorps-

huisvoorst.nl.

Uitnodiging Schrijverscafé 

TWELLO.- Op 17 oktober van 16.30 tot 18.00 uur zijn alle leden en vrien-

den van de Kunstkring Voorst weer uitgenodigd om in het café van 

‘De Statenhoed’ gezellig bijeen te komen. Het thema? Niets moet! Al-

les wat ‘moet’ of ‘behoort’, kadert in en af en beperkt. Het benauwd en 

ontneemt je de vrijheid niet te moeten. Vandaar dat het Schrijverscafé 

van oktober ‘Geen Thema’ heeft. (Of het zou moeten zijn, zoals je ooit als 

kind speelde op straat of op het plein: gestructureerd ongestructureerd, 

vrij en associërend.) Gewoon: ‘Spelen op het speelplein’ dus. Wie iets wil 

bijdagen of gewoon wil komen luisteren is natuurlijk altijd van harte welkom 

bij deze intieme samenkomst! De toegang is gratis, een gift is welkom. 

opbrengst van de veiling wordt vol-

ledig aangewend voor het renoveren 

van het clubhuis waarvan met name 

het dak nodig aan vervanging toe is. 

Zaterdag 18 oktober gaat vanaf 14.00 

uur de jeugd op Vossenjacht in het 

centrum van Twello, er wordt afge-

sloten met een pannenkoekenmaal-

tijd en een leuke fi lm. Het avond-

programma begint om 18.30 uur 

met ontvangst van belangstellenden, 

rond 19.00 uur gaat de grote veiling 

start. Onder de ruim 100 leden tel-

lende tafeltennisvereniging Trias be-

vinden zich een opmerkelijk aantal 

jeugdige spelers die wekelijks door 

professionals worden getraind.

TWELLO.- Sportief Evenwicht Twello 

is dringend op zoek naar vrijwilligers 

die eens per maand of twee maanden 

of meer onze instructeurs willen on-

dersteunen en onze sporters willen 

helpen. Sportief Evenwicht Twello 

biedt een aantal sporten aan voor men-

sen, die ten gevolge van hun beper-

king niet bij een reguliere vereniging 

terecht kunnen. Deze sporten worden 

in groepsverband gegeven. Het is erg 

belangrijk voor onze sporters dat ook 

zij kunnen blijven sporten.

Voor de volgende sporten/tijden heb-

ben zij vrijwilligers nodig. Woensdag-

avond van 20.00-21.00 uur. Een groep 

jongeren en ouderen werken zelfstan-

dig op de fi tnesstoestellen. Een in-

structeur werkt gezamenlijk met een 

vrijwilliger die meewerkt om de groep 

een helpende hand te bieden. Met een 

praatje en een stimulerend gevoel zijn 

de sporters een uur lang optimaal be-

zig.
Vrijdagavond van 20.00 - 21.00 uur. 

Een gezellige fi tnessgroep met een ver-

standelijke handicap. Iedereen doet op 

zijn eigen niveau en tempo mee. Een 

instructeur en een helpende vrijwil-

liger bieden een gevarieerd en speels 

programma aan waarin de warming 

up op muziek, de fi tnesstoestellen en 

de afsluiting met een sportief spel een 

vertrouwd beeld geeft.

Zaterdagmiddag van 12:00-13:00 

uur. Een actieve groep met mensen 

met lichamelijke beperkingen of ge-

zondheidsklachten zijn actief aan het 

zwemmen in het zwembad. Binnen de 

eigen mogelijkheden wordt gewerkt 

aan verbetering van de algehele con-

ditie en  het uithoudingsvermogen, 

hetgeen verlichting van de klachten 

kan betekenen. Elke zaterdag wordt er 

onder deskundige begeleiding met be-

hulp van vrijwilligers in zwembad de 

Schaeck recreatief gezwommen.

Heeft u eens in de maand of twee 

maanden of meer een uurtje vrij en 

denkt u ons te kunnen helpen? Neem 

dan contact op met Bernard Hooge-

slag (0571) 27 48 80 of Rob Zwartjens 

(0571) 27 70 00). Een mail sturen mag 

ook: rob@sportiefevenwichttwello.nl

www.beddenhuis.nl

de  Grutter
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Met div.

woon/slaap

ACTIES

Twelloseweg 79,  Terwolde 

Tel.: 0571-290641

Zondag
geopend

19 oktober van 11.00 tot 17.00 uur

Zondag
geopend

19 oktober 11.00 - 17.00 uurZie onze advertentiepagina elders in deze krant

Mid Season voordeel

Twelloseweg 79 

Terwolde | 0571-292056 

www.marismode.nl

Crescendo viert 
111 jarig jubileum

Feestelijke 
landschapsdag

Pluryn opent 
nieuw buitenhuis

***

***

Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30

www.devaleweide.nl

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Rozen
DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

4,9920 stuks

Iedere wereldbewoner zou dit elke dag kunnen eten bij een eerlijke verdeling van de huidige wereld voedselproduktie. 

Maar niet als een deel van de samenleving elke dag een fl ink stuk vlees wil (blijven) eten.

Voor de productie van één kilogram rundvlees is zeven à tien kilogram graan nodig en 15.000 liter water.     

   

-16% van alle tarwe

-64% van alle mais

-68% van alle gerst

-45% van de overige granen

-28% van de knol- en wortelgewassen

-77% van alle soja

-20% van de overige peulvruchten

-12% van de melk

wordt verwerkt als veevoer

EN DE

EEN 
WERELD

EEN 
MENSHEIDWERELD

EERLIJK ZULLEN WE ALLES DELEN 

Iedere wereldbewoner zou dit elke dag kunnen eten bij een eerlijke verdeling van de huidige wereld voedselprodu

Maar niet als een deel van de samenleving elke dag een flink stuk vlees wil (blijven) eten.

DEVENTER

Deze krant “Deventer en de wereld” is een reactie op de millenniumkrant 2012 van de gemeente Deventer. In die millenniumkrant doen 

burgemeester Heidema en wethouder Pierey hele mooie uitspraken over hoe ze zich schamen over de nog altijd bestaande honger in 

de wereld, en hoe pijn het hen doet dat de verdeling van welvaart zo scheef is.

Ze laten zien welke kleine stappen er gezet worden in de gemeente Deventer aan internationale samenwerking en duurzaamheid en 

verwachten dat dit vanzelf leidt tot een groot resultaat.

Wat de gemeente niet vertelt is 1. hoe de scheve verdeling in elkaar zit en 2. hoe de gemeente Deventer harder 

werkt aan het vooral nog schever trekken van deze welvaart dan aan eerlijker delen.

Over deze  zaken leest u in deze krant: “Deventer en de wereld”.  

Op pagina zes van deze krant staan een fl ink aantal suggesties hoe Deventer echt zou kunnen werken aan 

een duurzame en rechtvaardige samenleving.
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indrukken van ondernemers uit de driehoek
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BSO met paardrijden
Minder mobiel? De oplossing!Haal de HERFST in huis
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Schi lder
A P E L D O O R N  E N  O M S T R E K E N

10e jaargang, herfst 2013, oplage 121.000 ex., verspreiding: Gemeente Apeldoorn & omstreken

lente zomer herfst winter

Nieuws

Door de sterk verbeterde kwaliteit van de verf kan ‘s winters buiten schilderen 

prima. Problemen die er vroeger ontstonden, hadden vaak te maken met de 

ontoereikende kwaliteit van de verf. Door innovatie en doorontwikkeling beho-

ren de meeste problemen tot de verleden tijd. 

Ervaar tot 100% meer sfeer 

met de winterschilder!

Met winterverven probleemloos 

doorschilderen

VAKWERK MET GARANTIE

Vroeger was er kans op matgeslagen schil-

derwerk op dagen die ’s ochtends met 

mist begonnen en daar ’s avonds mee ein-

digden. Dat kwam met name doordat de 

producten op oliebasis waren en olie en 

vocht niet samengaan. Zeker doordat de 

verf dan langzaam droogde.  Ook waren er 

geregeld onthechtingproblemen door vocht 

tussen verf en hout, vooral bij huizen met 

enkelglas waar meer condensvorming op-

treedt. Dat komt nauwelijks meer voor 

doordat enkelglas tegenwoordig meestal 

vervangen is door dubbelglas. Bovendien 

gebruiken schilders tegenwoordig af-

scherm- en verwarmingssystemen, uitge-

kiende steigerinstallaties en doorwerkkle-

ding, waardoor zij ook in winterse 

omstandigheden vakwerk kunnen leveren. 

Hierop  wordt ook nog eens garantie gege-

ven door de OnderhoudNL-Ieden. Opdrach-

ten voor buitenschilderwerk in de herfst of 

winter? De winterschilder juicht het van 

harte toe.

WINTERVERVEN KOMEN UITSTEKEND 

UIT DE BUS

Winterverven zijn minstens gelijkwaardig 

aan gewone verven. Het bewijs staat zwart 

op wit in het COT-rapport Praktijkonder-

zoek Duurzaamheid Winterschilderwerk. 

‘Velen dachten dat de winterverven toch 

wat minder uit de bus zouden komen. Na 

vier jaar te hebben gemeten, weten we dat 

dit niet klopt. Naast de organisatorische 

en sociale aspecten, die altijd een rol spe-

len bij  professioneel onderhoudswerk,  is 

dit het bewijs dat het aan de technische 

kant goed zit“, zegt Ben Alblas, projectma-

nager Laboratorium van het COT, een onaf-

hankelijke  onderzoeks-  en adviesorgani-

satie voor de bouw en industrie.

‘We worden ingepakt’
Jan van Hasselt, huiseigenaar: “Het valt mij 

op dat steeds meer panden met afdekfolie 

worden ingepakt. Laatst heb ik een schilder 

aangesproken die verderop op de steiger aan 

het werk was. Hij heeft mij verteld dat onder-

houd van de woning ook heel goed in de win-

ter kan plaatsvinden. Met afscherming dat 

wel. Ik heb dat bij mijn beide buren eens aan-

gekaart. Nu hebben we offerte aangevraagd 

voor een schildersbeurt. Voor buiten in de 

winter. Ik denk dat wij straks nog voor de eer-

ste sneeuw valt een fraaie, afgeschermde 

woning hebben. We worden helemaal inge-

pakt. Lekker behaaglijk. En in de zomer zit ik 

straks ongestoord in mijn tuintje!

In deze uitgave

|  OnderhoudNL, 

de ondernemersvereniging

| Tips onderhoud woning

| Risco’s werken met Polen

| Tips van OnderhoudNL

|Starterswoningen

|Vereiging Eigen Huis: Positief

Wie moet ik hebben om mijn huis te on-

derhouden? Hoe kom ik aan een goede 

vakman? 

Misschien weerhouden deze vragen u er-

van stappen te ondernemen terwijl uw 

huis nodig aan een schilderbeurt toe is.  

Niet nodig, want een offerte is zo aange-

vraagd en de schilder of glaszetter neemt 

u graag alle zorg uit handen. 

HOE? 

Kijk in deze krant voor de deskundige 

schilder of glaszetter in uw buurt. Wat 

mag u nog meer van de winterschilder ver-

wachten? 

U mag rekenen op een heldere offerte, af-

spraken die worden nagekomen en een 

uitvoering waar u geen omkijken aan 

heeft. De winterschilder steekt veel ener-

gie in de communicatie met u en doet er 

alles aan om de overlast zoveel mogelijk 

te beperken. Dat is wel zo prettig! 

En: de winterschilder is er voor binnen- 

én buitenwerk!Laat uw huis 

weer stralen
Neem contact op met de 

erkende schilder

en maak kans 

op € 1000,- retour!
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Klarenbeekse Kermis
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Het hele weekend
kan er gepind worden

Ledeninformatie
Als lid van de Oranje Vereniging Klarenbeek heeft u altijd een streepje 
voor!  Zo heeft u op zaterdagavond gratis toegang, is er deze avond een 
speciale ingang voor leden zodat lange wachttijden voorkomen worden en 
kunt u met uw ledenpas deelnemen aan allerlei leuke acties door het jaar 
heen. Voor een bedrag van EUR 7,50- per jaar (niveau 2014) bent u al lid!

Lid worden
Mocht u nog geen lid zijn en wilt u dat wel graag worden? Download dan 
het registratieformulier van onze website www.ovk-klarenbeek.nl en vul uw 
gegevens hier op in. Lid worden kan (en hoeft pas) vanaf 16 jaar. Onder de 
16 jaar heb je een gratis lidmaatschap. Lid worden kan het hele jaar door, 
maar om uw voordeel als lid te hebben bij de kermis in augustus, is het 
noodzakelijk dat u zich voor 30 april van het kalenderjaar heeft aangemeld 
als lid. Voordeel in 2014 is dus nu helaas niet meer mogelijk. Het ledengeld 
wordt automatisch bij u geïncasseerd. 

Wijzigingen 
Mocht u wijzigingen hebben in uw gezinssamenstelling (uw zoon of doch-
ter is bijvoorbeeld 16 geworden) of verhuizing, verzoeken wij u dit tijdig aan 
ons kenbaar te maken. Wijzigingen kunt u doorgeven door het sturen van 
een email naar: ledeninfo@ovk-klarenbeek.nl. 
Als u liever per brief reageert, dan kunt u uw wijziging sturen naar:
Ledenadministratie Oranje Vereniging Klarenbeek
p/a Bosweg 76
7382 CD Klarenbeek
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Alcohol- en rookbeleid 2014 

Van de voorzitter 
Daar is hij weer, de kermiskrant! Dit 
betekent dat het weer bijna tijd is 
voor de Klarenbeekse Kermis. En 
natuurlijk voor de vakantie. Voor 
ons in die mate lastig dat de ker-
mis dit jaar midden in de bouwvak 
vakantie valt, te weten op 15, 16 en 
17 augustus. Dit betekent dat we 
helaas in mindere mate beroep kun-
nen doen op onze vrijwilligers, waar-
voor natuurlijk alle begrip. Ondanks 
de vakantieperiode is het ons toch 
gelukt om weer voldoende mensen 
bij elkaar te krijgen om een kermis 
op te bouwen en neer te zetten 
zoals van ons verwacht mag worden. 
Alvast dank aan al deze mensen! Wil 
jij nog wat betekenen voor de OVK 
tijdens de kermis of de opbouw hier-
van? Schroom dan niet om je op een 
van de opbouwdagen vrijwillig aan te 
melden, er is altijd wel wat te doen. 

Dit jaar is ook een jaar van afscheid. 
Zo regelen de gebroeders van Rooij 
dit jaar voor de laatste maal de 
attracties. Na een periode van vier 

jaar vonden zij het tijd om het stokje 
over te dragen. Met veel plezier kijk 
ik terug op de samenwerking met de 
gebroeders en ik mag zeggen dat er 
met hun zorg en toewijding steeds een 
mooie kermis aanwezig was. Ik dank 
daarom beide heren en wens ze suc-
ces en veel plezier bij de organisatie 
van de voor hun laatste Klarenbeekse 
kermis. 
De OVK heeft ook dit jaar zijn beste 
beentje weer voorgezet en een prachtig 
programma samengesteld. De diverse 
comités hebben zorgvuldig hun activi-
teiten samengesteld zodat we hope-
lijk weer iedereen naar tevredenheid 
kunnen vermaken. Vooruitlopend op 
de verdere inhoud van deze krant wil 
ik een paar van de activiteiten toch 
vast onder uw aandacht brengen. Op 
zaterdagavond om ca. 19.30 uur zul-
len de ballonnen die vorig jaar niet 
opgelaten konden worden een nieuwe 
poging wagen om op te stijgen vanaf 
het kermisterrein. Op zondagmiddag 
zullen de Highland-Games plaatsvin-
den. Het bijzondere hieraan is dat 

deze wedstrijd in Klarenbeek meetelt 
voor het Nederlands Kampioenschap, 
waarvoor de eerste 10 sterksten van 
Nederland zich al hebben aangemeld. 
Dit belooft dus een waar spektakel te 
worden! 
Dan natuurlijk het veelbesproken alco-
holbeleid. De Klarenbeekse Kermis zal 
hierin niet afwijken van de rest van de 
tentfeesten en de wettelijk opgelegde 
regelgeving hanteren. Dit houdt dus in: 
onder de 18 jaar GEEN alcohol. Hierop 
zal worden toegezien en daar waar 
nodig worden er passende maatrege-
len getroffen. 
Ik hoop ondanks de vakantieperiode 
dat er veel mensen de Klarenbeekse 
kermis komen bezoeken. Al moet ik 
zeggen dat ik erop vertrouw dat de 
Klarenbeker present zal zijn, want wat 
is een vakantie zonder een kermis. 
 Alvast bedankt voor uw steun en 
bezoek, en ik zie u graag terug op 15, 
16 en 17 augustus. 
Vriendelijke groeten, 

Leon Brekelmans

Alcoholbeleid 
Net als voorgaande jaren zal er tij-
dens het kermisweekend gewerkt 
worden met gekleurde polsband-
jes. Jongeren onder de 18 jaar 
krijgen een bandje met een afwij-
kende kleur, waarmee het voor 
het bar- en beveiligingspersoneel 
duidelijk is dat deze jongeren géén 
alcohol kunnen krijgen of mogen 
nuttigen. Deze polsbandjes zullen 
op een door de OVK aangegeven 
plek op vertoon van een geldig 
legitimatiebewijs verstrekt wor-
den. Zonder legitimatie wordt een 
bandje voor onder de 18 jaar uit-
gereikt. Jongeren onder de 18 jaar 
die toch alcohol nuttigen, lopen 
het risico dat hen de toegang tot 
de kermis voor het gehele week-
end wordt ontzegd! 

 Rookbeleid 
Zoals iedereen inmiddels bekend is, is 
de horeca in Nederland per 1 juli 2008 
helemaal rookvrij. Hieronder vallen ook 
de tentfeesten. Daarom heeft de OVK 
de volgende maatregelen genomen 
omtrent het rookbeleid: 
-  Het is verboden te roken in de 

feesttent. 
-  Roken mag alleen in de open lucht 

en op de daartoe aangewezen 

rookplaatsen die de OVK spe-
ciaal voor haar bezoekers zal 
inrichten. 

We vertrouwen op uw medewerking 
en begrip voor wat betreft het alco-
hol- en rookbeleid. Alvast hartelijk 
dank hiervoor! 

Bestuur 
Oranje Vereniging Klarenbeek 

Helpende handen 
De Klarenbeekse Kermis zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van onze 
vele vrijwilligers. Tijdens de opbouw, gedurende het hele weekend, 
maar ook op de maandag van het opruimen zijn er altijd vele handen 
die licht werk maken. Alle hulp is dan ook van harte welkom, 
want hoe meer handen hoe eerder we zaken geregeld hebben! 

Heb je het idee dat je ons zou kunnen helpen? Meld je dan aan via 
secretariaat@ovk-klarenbeek.nl . Je mag natuurlijk ook gewoon naar het 
kermisterrein komen om te helpen of één van de leden van het bestuur 
aanspreken (herkenbaar aan de zwarte blousen tijdens het weekend). 

Alle vrijwilligers zijn als dank van harte welkom op de ‘alvast-hartelijk-
bedankt-avond’ die georganiseerd wordt op de donderdagavond voor-
afgaand aan de kermis (dit jaar dus op 14 augustus). Op deze avond zijn 
alleen vrijwilligers, onze sponsoren en de buren van de kermis uitgenodigd. 
Want samen zo’n prachtig weekend in elkaar weten te zetten, dat mag 
natuurlijk gevierd worden. Alvast bedankt voor alle hulp en graag tot ziens 
op donderdag 14 augustus! 

Het programma 
op een rijtje 
Donderdag 14 augustus 2014
20.30 uur ‘Alvast-hartelijk-bedankt-avond’ voor alle vrijwilligers, buren en 
sponsoren van de OVK.

Vrijdag 15 augustus 2014
14.00 uur Kermis voor onze speciale gasten, toegang alleen op uitnodiging
18.30 uur Start inschrijving vogelschieten (16 jr. en ouder) 
en buksschieten (schoolverlaters) 
19.00 uur Start vogelschieten en buksschieten
20.30 uur ‘Session’ op het podium

Zaterdag 16 augustus 2014
09.45 uur Start verzamelen kinderspelen
10.15 uur Start kinderspelen (groep 5 t/m 8)
10.30 uur Start kindertheater ‘De Circuschauffeurs’ (t/m groep 4) 
10.30 uur Opstellen voertuigen Kermistoertocht Klarenbeek
12.30 uur Start Kermistoertocht Klarenbeek 
13.30 uur Start inschrijven volksspelen 2014 (opgave kan zowel individueel 
als per team, vooraf per mail via volksspelen@ovk-klarenbeek.nl 
of op de zaterdagmiddag zelf. Let op: Vol=vol!) 
14.00 uur Start volksspelen 2014 
19.30 uur Opstijgen luchtballonnen
20.00 uur Tent open voor bezoekers
(leden en jeugd tot 16 jaar hebben gratis toegang, niet leden betalen 
EUR 10,-. Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij Oonk in Twello 
en Wolters tweewielers in Klarenbeek)
20.30 uur ‘Giant DJ Show’ op het podium
21.30 uur, workshop dans je fit 
23.00 uur ‘Dirty Daddies’ op het podium

Zondag 17 augustus 2014
10.00 uur Oecumenische ker(k)misviering
11.30 uur Fruhshoppen met ‘De Knollentrekkers’ 
12.00 uur Start NK Highland-Games met Wout Zijlstra 
14.30 uur ‘DJ Sander’ op het podium
17.00 uur  Aanvang stamppotten en nasibuffet 
verzorgd door slagerij Walravens
18.30 uur ‘Kink op het podium
21.00 uur tot eind ‘Queenmania’ op het podium 
Tijden zijn onder voorbehoud en voor alles geldt rond de klok van! 
Kijk voor meer informatie op www.klarenbeeksekermis.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 18 t/m 24 december 2014

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 18 t/m woensdag 24 december 2014

hart van úw buurt!

Fanta regular 
of zero orange
fl es 1,5 liter

Hertog Jan pils
krat 24x30 cl

2.502 VOOR

licht 
& fris

Freixenet Ash tree
diverse soorten 
fl es 75 cl

Gieser Wildeman 
stoofperen
per kilo

Melba toast
naturel of sesam
pak 100-120 gram

Merci
puur, melk, amandel 
of assorti
250 gram

Roomboterstol met spijs 
klein
Roomboterstol met spijs 
middel
Roomboterstol met spijs 
groot
Mini KersttaartjeUnox kalfs-of 

rundervleesragout
blik 400 gram

0.99

3.79

vol & 
krachtig

rond & 
soepel

intens & 
fruitig

1.00

6,50¤

11,25¤

14,50¤

5,95¤

12.99 1.292 VOOR

2.69WIJNTIP

0.99

Délifrance petit pains 
of baguette wit
pak 250 gram

1.89

Boerenbeenham of 
slagersachterham
110/125 gram

4.99

Oud Hollandse 
varkensfi let-rollade
per 500 gram

Vanaf nu iedere zaterdag en 
zondag oliebollen in onze kraam 
bij Piet Zoomers op de parkeerplaats.
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Wij wensen 
iedereen fi jne 
feestdagen 
en een 
gelukkig en 
gezond 2015

Mo’j is luusteren bij Radio Voorst in kerstsfeer
TWELLO.- Zaterdag 20 december 
staat het dialectprogramma van Ra-
dio Voorst geheel in het teken van 
het komende kerstfeest. Presentator 
Martien Kobussen heeft een aantal 
gasten uitgenodigd om de kerst-
sfeer in het programma te brengen. 
Dini Timmerman komt naar de stu-
dio voor een feestelijk kerstrecept 
en een kerstverhaal. Tuinman Piet 
Groters vertelt de luisteraars hoe 
met spullen uit eigen tuin een leuk 
kerststukje gemaakt worden. Over 
de kerstbomen valt ook veel te ver-
tellen. Ini Wolters vertelt tussendoor 
kerstverhalen. Dichter Tinus van ’t 
Slyck heeft een toepasselijk gedicht 
en draagt voor uit eigen werk. Henk 

Wolters gaat in Twello naar een spe-
ciale kerstplek en praat met de deel-
nemers. Voor het eerst zijn op Radio 
Voorst de kerstliederen te horen van 
het shantykoor Trossen Los. Kort 
geleden maakte het koor een dubbel 
CD van shanty’s en kerstliedjes. De 
shanty’s zijn onlangs nog te beluis-
teren geweest. De CD ‘Kerstmis op 
zee’ bevat veertien mooie liedjes die 
zijn ingestudeerd onder leiding van 

dirigent Gert Pannekoek. Ook zijn 
er in het programma kerstliederen 
van Mondolia en een kinderkoor. 
Mo’j is luusteren is zaterdagmorgen 
rechtstreeks tussen 10.00 en 12.00 
uur te beluisteren (105.3 FM) en 
zondag van 16.00 tot 18.00 uur in de 
herhaling. RTV Veluwezoom zendt 
dit programma op kerstavond (24 
december) uit van 20.00-22.00 uur 
(107.1 FM).

Anouk en Frans 
geslaagd
TWELLO.- In het afgelopen week-
einde, waarin Cadenza Twello een 
druk programma had af te werken 
met al haar afdelingen, heeft een 
tweetal leden van het harmonieor-
kest ook nog tijd gezien het praktijk-
examen A af te leggen in Zwartsluis. 
Anouk Hutterd treedt in de muzika-
le voetsporen van haar moeder en is 
geslaagd op alt-saxofoon. Frans van 
Loon heeft nu zijn diploma voor 
klarinet gehaald, maar heeft daar-
naast in het verleden al meerdere 
diploma’s op andere instrumenten 
behaald. 
Volgens docente Eva Wilgers heb-
ben ze allebei hun diploma van har-
te verdiend door hun harde werken 
en inzet. Gefeliciteerd dus met dit 
resultaat!

Cursus EHBO
DE VEchT.- Bij voldoende deel-
name  gaat de vereniging EHBO 
afdeling De Vecht 27 januari weer 
starten met een opleiding voor ge-
diplomeerd EHBO-er in 10 avon-
den, waarbij aandacht en training 
voor reanimatie, AED gebruik, bot-
breuken en bloedingen en mogelijk 
kinder EHBO. Aanvang  19.30 uur 
in een zaal van De Groot, Aver-
voordseweg 2, De Vecht. De kosten 
van deze opleiding  bedragen EUR 
130,00 p.p. 
Opgave kan bij Leonie Laterveer per 
e.mail: leonielatervee@gmail.com 
of bij Marthee van ’t Erve, telnr.: 
(0571) 27 29 00, e.mail: toos.mar-
thee@gmail.com.  
   

Kerstweer door de jaren heen
Rond kerst treedt vaak een stijging van de temperatuur op, wat ook wel 
“kerstdooiweer”, in Duitsland Weihnachtstauwetter, wordt genoemd. 
Meestal ligt de temperatuur op deze dagen tussen 5 en 10 graden, maar 
het kan ook veel zachter zijn. Zo was in 1977 de vooravond van kerst 
voorjaarsachtig met in ons land temperaturen van 15 á 16 graden. 
Sinds 1901 werd het in De Bilt op de eerste kerstdag veertien keer 
warmer dan 10 graden, het laatst in 2011 en 2012 toen het KNMI 
maximumtemperaturen van achtereenvolgens 10,6 en 10,5 graden 
noteerde. De zachtste eerste kerstdag sinds 1901 beleefden we in 
1997 toen in De Bilt een temperatuur van 12,8 graden is gemeten. 
In Woensdrecht en Oost-Maarland werd 14,5 graden gemeten. De 
warmste beide kerstdagen hadden we in 1974 met 12 graden zowel 
op eerste als tweede kerstdag. Ook in 2011 en 2012 waren de beide 
kerstdagen bijzonder zacht met maxima tussen 10 en 13 graden.  
Kerstdagen met vorst zijn in de minderheid: tien keer bleef het in 
De Bilt sinds 1901 op eerste kerstdag de hele dag vriezen, terwijl 
tweede kerstdag veertien maal een zogenaamde ijsdag was. Zeven 
keer waren de beide kerstdagen ijsdagen, het laatst in 1970. Sinds 
1901 lag er acht keer op beide kerstdagen een gesloten sneeuw-
dek in de Bilt, in 1906, 1938, 1940, 1950, 1964, 1981, 2009 en 2010.  
Strenge vorst is met kerst al bijna een halve eeuw niet voorgeko-
men: in 1964 is in De Bilt op eerste en tweede kerstdag min 12 
graden gemeten, maar overdag kwam het kwik boven nul. Boven-
dien viel 10 tot 15 centimeter sneeuw en voor het vierde achter-
eenvolgende jaar kon er met kerst op natuurijs geschaatst worden.  
Voor schaatsers was vooral 1961 fraai: op beide kerstdagen bleef het 
enkele graden vriezen bij zonnig weer met weinig wind en het ijs lag er 
goed bij. In 1938 ging Nederland met Kerstmis massaal op de schaats: 
het vroor matig tot streng, maar de zon scheen volop en er lag een dik 
pak sneeuw. De temperatuur kwam toen in De Bilt op tweede kerstdag 
niet hoger dan min 4,8 graden, de laagste middagtemperatuur ooit met 
kerst gemeten.

Zachte dagen op komst
Woensdag gaan we weer richting de dubbele cijfers. Dan 10 graden met 
in de ochtend regen maar de middag droog.
Donderdag kan het 12 graden worden met in de ochtend weer regen. 
De middag verloopt droog.
Vrijdag 9 graden maar dan echt een onvervalste regendag.
Zaterdag 7 graden met in de middag een paar buien.
Zondag 8 graden met zon en wolken.

Mark Wolvenne, Terwolde.

Winnaars Sint Nicolaas puzzel
TWELLO.- De jaarlijks terugkerende 4-delige Sint Nicolaas puzzel heeft 
weer veel mensen bezig gehouden. Uit de vele inzendingen zijn uiteindelijk 
onderstaande winnaars geloot. 
1e prijs G. Harmsen (Wilp-Achterhoek), 2e prijs W. Klinkenberg (Lieren), 3e 
prijs Nicole Bourgondien (Twello). Zij wonnen TC waardebonnen van res-
pectievelijk E 100,00, E 75,00 en E 25,00. De prijzen werden beschikbaar 
gesteld door Twello Centrum en Voorster Nieuws.

Veluws College Twello
mavo en onderbouw havo, vwo
Hietweideweg 20
7391 XX  Twello
T: 0571-271561  
www.veluwscollege.nl

Lijstjes
Het is weer december en dan wachten we met z’n allen op die eerste sneeuw. Bij het 
schrijven van deze column was die nog niet gevallen. Wel regende het, voornamelijk 
lijstjes. Overal verschijnen deze dagen namelijk de zogenaamde ‘eindejaarslijstjes’.  De 
beste liedjes, albums, boeken, televisieprogramma’s, fi lms, presentatoren, enz. 
Zulke eindejaarslijstjes hebben we op school niet, nou ja, in elk geval niet in december. 
‘Ons’ jaar loopt toch meer van september tot ergens in juli. De defi nitieve lijstjes worden 
gepresenteerd bij de laatste rapportvergaderingen. Dan kijken we terug op een schooljaar 
en de prestaties van de leerlingen. Ook  kiezen we niet ‘de beste leerling’. Dat is ook 
moeilijk te defi niëren. Kijk je alleen naar cijfers? Net als bijv. ‘het beste boek’ zou het ook 
iets persoonlijks kunnen worden.
Ook het ‘woord van het jaar’ zit er weer aan te komen. Ik wilde wel meestemmen, maar 
werd niet vrolijk van de genomineerde woorden: clownspiet, crimiclown, dagobertduck-
taks, fotobom, jihadgezin, kalifaatganger, moestuinsocialisme, stemfi e (vorig jaar won 
‘selfi e’), straatintimidatie en wegkijkstaat. Tel uit je winst. 
Bij ons op school staat december weer in het teken van denken aan anderen. Bijvoorbeeld 
aan jongeren die niet de kans krijgen naar school te gaan. Via de Stichting Edukans 
dragen wij ons steentje bij om daar iets aan te doen. Eén leerling van onze school gaat 
volgend jaar naar Ethiopië! 
De voorbereidingen voor onze kerstmarkt op donderdag 18 december a.s. zijn in volle 
gang. De opbrengst gaat volledig naar de Stichting Edukans. Zodat jongeren die school 
niet als ‘moeten’, maar als ‘mogen’ zien, de kans krijgen naar school te gáán. 
Afgelopen vrijdag besteedden we aandacht aan ‘Paarse Vrijdag’. Een dag waarop mensen 
door het dragen van de kleur paars hun solidariteit konden tonen met homo- en 
biseksuele, lesbische en transgender jongeren. Het initiatief ontstond door de Canadese 
studente Brittany McMillan. Ze wilde na een reeks zelfmoorden onder homoseksuele 
jongeren haar solidariteit tonen. De kleur paars en de in Noord-Amerika voor de dag 
gebruikte naam ‘Spirit Day’ zijn ontleend aan de paarse baan van de regenboogvlag van 
de homobeweging, die spirit (karakter) symboliseert. 
In de lessen werd met clips en discussie aandacht besteed aan jongeren die met zulke 
gevoelens rondlopen, maar ze niet durven uiten. Omdat ze bang zijn. Voor de reacties van 
klasgenoten, familie, vrienden, of, wie weet, de regering. Het werd weer eens duidelijk 
hoe belangrijk het is dat mensen positief over je denken en jij de kans krijgt jezelf te zijn, 
zonder ergens bang voor te hoeven zijn. Wat voor signalen geef je als docent aan 
leerlingen? Als ouder aan je kind? Als vrienden onder elkaar áán elkaar? Een motto van 
onze school is: ‘Iedere leerling is oké…!’ Maar vóelt iedereen zich oké? Daar kun je niet 
zomaar vanuit gaan. Vragen hoe het met die ander gaat, dat zouden we nog veel vaker 
moeten doen. Elkaar respecteren, accepteren, helpen. Niet alleen in december. Misschien 
wordt het woordje ‘tol’ dan nog eens ‘woord van het jaar.’ Als afkorting van ‘tolerant’. Bij 
onze oosterburen heeft het woord ‘toll’ ook al een positieve betekenis. Wij zouden ook 
kunnen zeggen: ‘Dat vind ik TOL van je!’ Of: ‘Die gast is TOL man!’ Ach, ik probeer ook 
maar wat…
In elk geval wens ik iedereen een fi jne maand, met veel positieve terugkijklijstjes, dito 
boodschappenlijstjes en alvast mooie voornemens voor 2015. Laat dat een jaar worden 
waarin geen vliegtuigen meer uit de lucht worden geschoten, mensen niet vanwege 
andere denkbeelden worden onthoofd (om dat te kunnen moet je volgens mij eerst je 
eigen hoofd kwijt zijn geraakt)en we elkaar regelmatig checken of we nog  ‘oké’ zijn……..
Fijne feestdagen gewenst, een tol 2015 en een witte Kerst. Of anders dan in elk geval 
maar een paarse.
Met véél ‘spirit’. 

Bert Jansen, Docent Veluws College Twello

Gemeente 
komt terug 
op principe-
uitspraak 
woningbouw
TWELLO.– het college van de ge-
meente Voorst wil niet afwijken 
van het provinciale woonbeleid 
en wil daarom niet instemmen 
met een bestemmingsplanwijzi-
ging aan de Burgemeester Van 
der Feltzweg in Twello, ondanks 
een principeakkoord uit 2012. 

In 2012 besloot het college in prin-
cipe en onder voorwaarden mede-
werking te verlenen aan de bouw 
van een woning aan de Burge-
meester van der Feltzweg, tussen 
de nummers 74 en 76. Het college 
verbond hier destijds geen tijdsli-
miet aan, waardoor de grondeige-
naar niet direct over is gegaan tot 
actie. Hij wilde wachten tot er een 
serieuze koper in beeld kwam, voor 
hij kosten zou maken voor verschil-
lende benodigde onderzoeken. Nu 
de eigenaar een formeel verzoek 
heeft ingediend voor de bouw van 

een woning, werkt het college niet 
meer mee. Volgens het college nam 
de grondeigenaar een risico door 
het principebesluit twee jaar te la-
ten liggen. In de tussentijd zijn er 
meerdere verzoeken ingediend die 
wel zijn omgezet in concrete plan-
nen. 
Het betreffende perceel heeft op dit 
moment de bestemming ‘wonen’ en 
er ligt ook een groot bouwvlak over 
perceel 74 en 76 samen. Binnen dit 
bouwvlak is het echter toegestaan 
één woning te bouwen. Aangezien 
die op Burgemeester van der Felt-
zweg 76 al aanwezig is, ziet de ge-
meente af van toestemming voor 
een bestemmingsplanherziening. 
Tot 2020 mag de gemeente met 610 

woningen groeien, inmiddels zijn er 
in verschillende onherroepelijke be-
stemmingsplannen al meer dan 610 
woningen vastgelegd. In overleg met 
de regio Stedendriehoek en de pro-
vincie, is daarom besloten projecten 
die al in voorbereiding zijn (Teuge, 
Terwolde, Klarenbeek) door te la-
ten gaan, maar andere plannen af 
te blazen. De provincie Gelderland 
stelt dat op dit moment in ongeveer 
95% van de woningbehoefte wordt 
voorzien in de hele Stedendriehoek. 
Omdat het aantal huishoudens in 
de Stedendriehoek op termijn zal 
stabiliseren en wellicht zelfs dalen, 
beschouwt de provincie het als on-
gewenst om meer woningen te rea-
liseren. 

mailto:leonielatervee@gmail.com
mailto:toos.marthee@gmail.com
mailto:toos.marthee@gmail.com


& LAAT JE VERRASSEN & INSPIREREN OP ZATERDAG 

20 DECEMBER VAN 13:00 TOT 17:00 UUR
 LAAT JE VERRASSEN & INSPIREREN OP ZATERDAG 

20 DECEMBER VAN 13:00 TOT 17:00 UUR
&& LAAT JE VERRASSEN 

René Pluijm. 
Smaakmaker van Coop.

 INSPIREREN OP ZATERDAG 

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 15 december t/m zondag 21 december 2014. Week 51

Hertog Jan 
of Grolsch bier
krat 16/ 24 flesjes à 300-450 ml
van 11.49/ 12.39

Hertog Jan Hertog Jan 

krat 16/ 24 flesjes à 300-450 ml 10.99
12.39
11.49

< 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

max. 4 kratten per klant

2 PAKJES

1.69
2.86
2.12Honig soep  

2 pakjes à 60-137 gram 
naar keuze
van 2.12/ 2.86

50% KORTING

0.80
1.59

Freshi 
winterpeen
bak 1 kilo
van 1.59

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 15 december t/m zondag 21 december 2014. Week 51

4.99
5.99

Uniekaas 
stukken
jong, jong belegen, 
belegen of 
extra belegen
stuk 500-650 gram
van 5.99

FRUITIG
& SOEPEL

FRUITIG
& SOEPEL

Zuydpunt 
Zuid-Afrikaanse
wijn
rood of wit
2 flessen à 750 ml 
naar keuze
van 11.98
actieprijs per liter   3.99

5.9911.98

2 HALEN =

1 BETALEN

< 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

2.994.87

250 
GRAM

5.00
Coop 
runderbiefstuk  
250 gram
van 4.87/ 5.00
actieprijs per kilo 11.96

8.12 5.799.30

2 
ZAKKEN

Douwe 
Egberts 
Senseo of 
Aroma rood 
koffiepads  
2 zakken à 36 stuks 
naar keuze
van 8.12/ 9.30

1.79
3.49

Coop 
handsinaas-
appelen
net 8 stuks
van 3.49

 INSPIREREN OP ZATERDAG 

250
GRAM
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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)

  

GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

Rijksstraatweg 153-155, Twello, 0571 27 62 00, 
info@glastechniektwello.nl, www. glastechniektwello.nl

K WA L I T E I T  -  VA K M A N S C H A P  -  D U U R Z A A M H E I D
- HR++ GLAS

- KOZIJNRENOVATIE

- DOUCHEDEUREN

6% BTW regeling op arbeid

Gezellige kerstdrukte in 
Muziekkoepel

DE WORP.- In Muziekkoepel Ne-
ring B€gel in het Worpplantsoen 
werd afgelopen zondag het ludieke 
kerstverhaal `Kroamschudd`n in 
de Mariaparochie` opgevoerd door 
toneelvereniging Eendracht uit Gel-
selaar. Het was erg sfeervol in het 

park met een schaapskudde, ezels, 
midwinterhoornblazers en enkele 
kraampjes. Ook waren er optredens 
van zangkoor Radians, de groep 
Femmes en het Kinderkoor De Ho-
venschool. Het publiek genoot van 
het kerstverhaal. Het Twentse woord 

Kroamschudd`n betekent op visite 
gaan. De herders uit het stuk en de 
drie wijzen brengen het bezoek aan 
het zojuist geboren kind. Hierbij ont-
breken de Twentse gebruiken, zoals 
het bakken van een krentenwegge 
niet. 

Scene uit het kerstverhaal `Kroamschudd`n in de Mariaparochie`

Voorst voor de 
voedselbank

VOORST.-  In het Dorpshuis stromen de ‘boodschappen’ binnen bestemd 
voor de voedselbankactie van Omroep Gelderland. Vrijdagmorgen  kwam 
een radioverslaggever van Omroep Gld even langs om poolshoogte te nemen 
in het inzamelpunt. Tot vrijdag 19 december bestaat de mogelijkheid om 
houdbaar voedsel, maar ook verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen 
in te leveren.

De ingeleverde producten worden in de foyer van 
het Dorpshuis uitgestald.

Scouting Voorst bouwt drie sterren
VOORST.- Een geoliede organisatie, (inmiddels) jarenlange ervaring èn, niet 
in de laatste plaats, een heleboel enthousiasme zorgde ervoor dat in het wei-
land langs de Rijksstraatweg, net voor de rotonde bij Bakker Bril op zaterdag 
13 december maar liefst drie verlichte sterren zijn gebouwd.
Of eigenlijk moeten we zeggen: gepionierd. Want de sterren zijn natuurlijk 
wel “op z’n scouts” gemaakt, dus met behulp van houten palen en touw-
knopen. Met maar één keer kortsluiting(!), een vlot verlopen project onder 
leiding van de Sterbouwers Sander en Elwin Vree. Bedankt mannen! Voor-
stenaren en voorbijgangers kunnen tot na Nieuwjaar genieten van de sfeer-
volle verlichting.
Meer informatie over deze actieve groep? Bel: 06 41688664 of mail naar: 
info@scoutingvoorst.nl
 

Nieuwjaarsreceptie 
VOORST.- De nieuwjaarsreceptie van V.V. Voorst is op zondag 4 januari van 
13.00 uur tot circa 15.00 uur in de kantine van het clubgebouw. Alle leden, vrij-
willigers en andere belangstellenden zijn van harte genodigd voor deze recep-
tie. Als de weersomstandigheden het toestaan wordt dan tevens een wedstrijd 
gespeeld waarbij de ‘Old Stars’ van de club het opnemen tegen de selectie.

Jeugdbingo 
TWELLO.- Zaterdagmiddag 13 de-
cember was de jeugdbingo voor de 
D en E pupillen van SV Twello afde-
ling voetbal. Bijna 50 kinderen de-
den hun uiterste best om een mooie 

prijs te winnen. Mooie prijzen wa-
ren er! Na de sportronde en de speel-
goedronde kreeg iedereen patat met 
ranja. Daarna kwam de superhoofd-
ronde met mooie waardebonnen en 

toegangskaartjes voor de Efteling en 
het Openluchtmuseum. Iedereen 
ging naar huis met een prijs dus een 
leuke activiteit voor de jeugd van SV 
Twello.  

Openstelling De Nijenbeek 
blijft punt van discussie
TWELLO.- Over openstelling van De Nijenbeek op landgoed De Poll wordt 
verhit gediscussieerd door gemeenteraad, college en belanghebbende par-
tijen. Wat het college betreft, wordt de ruïne niet in 2015 maar vanaf 2016 
opengesteld. Werkgroep De Nijenbeek is het hier niet mee eens. Gister-
avond voerde de gemeenteraad een debat over deze kwestie. 

De provincie Gelderland heeft €2,5 
miljoen toegekend voor behoud van 
ruïne De Nijenbeek met als voor-
waarde dat ook de directe omgeving 
van de ruïne wordt aangepakt. De 
raad stelt voor om landschappe-
lijke, ecologische, agrarische en re-
creatieve belangen hierbij allemaal 
gelijkwaardig te behandelen. Het 
landgoed en het Voorster college 
gaan daarin niet mee. Zij stellen dat 
door behoud van de ruïne, automa-
tisch wordt gekozen voor het verval-
len van een grote recreatieve functie. 
Het zal rondom De Nijenbeek vooral 
gaan om de bouwhistorische en eco-
logische waarde, om het beleven van 
de plek, het gebouw in zijn natuur-
lijke omgeving en zijn geschiedenis. 
Een gespecialiseerd bureau heeft 
in opdracht van het landgoed be-
schreven wat de mogelijkheden 
voor openstelling zijn binnen de 
beperkingen van de flora- en fauna-
wetgeving. Daaruit komt naar voren 
dat het wel mogelijk is de Nijenbeek 
open te stellen voor publiek, maar 
dat dit zeer beperkt en onder strikte 
voorwaarden zal moeten. Zo kan 
openstelling kan alleen plaatsvin-
den tussen 15 maart en 1 november 
en binnen die periode moet steeds 
zes dagen rust zitten tussen verschil-
lende bezoekersgroepen. Werkgroep 
de Nijenbeek wil graag af van deze 
rustperiode. 

Het onderzoeksbureau stelt daar-
naast dat er twee keer per dag bij 
daglicht kleine bezoekersgroepen 
onder leiding van een gids bij de Nij-
enbeek rondgeleid kunnen worden, 
mits een ecoloog vooraf heeft vast-

gesteld dat er geen verstoring van de 
natuur plaatsvindt. Dit vooral omdat 
tussen 15 maart en 15 juli de kans 
groot is op broedende vogels. 
Daarnaast zou de ruïne na afronding 
van de werkzaamheden, wat rond 
oktober 2015 zal zijn, een jaar afge-
sloten moeten worden voor publiek. 
Op die manier kan de natuur zich 
herstellen. Volgens werkgroep de 
Nijenbeek bestaat onder ecologen 
onderling discussie over de duur 
van deze rustperiode, de werkgroep 
stelt een rustperiode van een half 
jaar voor. 
Werkgroep de Nijenbeek ziet graag 
een trap in of aan de ruïne zodat be-
zoekers de toren kunnen beklimmen 
en het unieke uitzicht van bovenaf 
kunnen bekijken. Dit is volgens 
provincie, college en landgoed niet 
mogelijk, het voorstel is daarom het 
plaatsen van een webcam bovenop 
de ruïne zodat bij huisje Sonneberg, 
dat zal gaan fungeren als een soort 
informatiecentrum, live beelden 
kunnen worden bekeken op een nog 
te plaatsen scherm. Bovendien kan 
bij het huisje op dagen dat de ruïne 
niet maximaal toegankelijk is via 
een webcam worden bekeken hoe 
de ruïne is gerestaureerd. De woon-
bestemming van huisje Sonneberg 
vervalt hiervoor. 

Over de wandelpaden op landgoed 
De Poll bestaat geen discussie, deze 
moeten altijd volop toegankelijk 
blijven voor publiek. Door de aanleg 
van een onverhard pad achter de bo-
men langs de Deventerweg, hoeven 
wandelaars vanaf eind 2015 niet 
meer over de weg te lopen. 

mailto:info@scoutingvoorst.nl


www.salland.nl/voorst

Als regionale zorgverzekeraar vinden wij het belangrijk dat goede zorg dichtbij onze 

verzekerden wordt georganiseerd. Salland heeft met vrijwel alle zorgaanbieders in de 

Sallandse regio een contract gesloten en maakt goede afspraken over de zorg. 

Toegankelijke en betaalbare zorg vinden wij belangrijk. Wij hebben geen winstoogmerk en 

daarmee een scherpe premie. Een groot deel van die premie investeren wij ook direct weer 

in goede zorg. In ziekenhuizen in de regio, verpleegcentra in de wijk of zorg om de hoek.

Bereken uw premie op

Scherpe premie en 
ruime zorgkeuze

vanaf

€ 83,45

bij een vrijwillig eigen risico 

van € 500,-
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Primeur: presentatie nieuwbouwplannen hertenkamp!

Geslaagde Kerstmarkt tussen De Hoop 
en Olde Bakkerije

KLARENBEEK.- Het was afgelo-
pen zondag doorlopend druk op 
het plein tussen korenmolen De 
Hoop en De Olde Bakkerije en on-
der een stralende zon. Zo waren er 
zelfs kramen achter de molen terug 
te vinden. Er waren diverse stands 
aanwezig met een varia aan hoofd-
zakelijk kerstartikelen, waaronder 
mooie kerst bakjes, graftakken, glas 
in lood, geurtjes. Voor de inwen-
dige mens waren er poffertjes, heer-
lijke oliebollen en niet te vergeten 
warme glühwein. De sfeer was 
geweldig te noemen en de vuur-
korf en ‘heeter’ verwarmden vele 

koude handen. Molen De Hoop was 
ook open en had een mooie kraam 
voor de moleningang staan waarop 
weer volop lekkere dingen te koop 
waren. Ook de Olde Bakkerije was 
open en had en heeft nog heel veel 
oude en nieuwe kerst spullen in de 
winkel.

Nieuwbouwplannen 
hertenkamp
Rein Boerkamp had weer eens een 
kraam voor een goed doel opgezet. 
Onder andere pronkten er op de 
kraam gedetailleerde nieuwbouw-
plannen ten behoeve van het herten-

kamp. Het gaat om plannen voor de 
bouw van een nieuw dierenverblijf 
met een hertenstal, een geitenstal, 
een kippenstal, een berging en een 
overkapt open gedeelte. Ja, na de 
bouw van het Rode Kruis materieel 
onderkomen en het in bouw zijnde 
multifunctioneel centrum zijn de 
nieuwe plannen al in de maak. Je 
mag zeggen; Klarenbeek leeft, denkt 
en bouwt aan zijn toekomst, voor 
en door veelal de Klarenbekers zelf. 
Het realiseren van de plannen zal 
natuurlijk weer het nodige aan ma-
teriaal gaan kosten, en daar leverde 
de kraam alvast een bijdrage aan. 

De kraam van het Hertenkamp. 

Einde van 
Terwoldse 
kermis, leve 
het Terwoldse 
volksfeest
TERWOLDE.- De Stichting Volks-
vermaak Terwolde heeft het week-
einde waarin de jaarlijkse kermis 
wordt gehouden fors naar voren 
gehaald. Die kermis vindt in 2015 
plaats in het eerste weekeinde van 
juli in plaats van zoals gebruikelijk 
in september. De gehanteerde ar-
gumenten zijn, warm weer, lange 
avonden en de zomervakantie staat 
(voor sommigen) nog voor de deur. 
De kermis heeft als thema “Ik hou 
van Holland” en wordt gecombi-
neerd met de jaarlijkse Terwoldse 
avondmarkt.

commentaar
Natuurlijk zullen er allerlei argu-
menten zijn te vinden om een eeu-
wenlange traditie (het oorspronke-
lijke weekeinde van de jaarlijkse 
kermis) los te laten. De organisatoren 
moeten dan natuurlijk wel weten 

dat de verplaatste feestelijkheden 
geen enkele koppeling meer hebben 
met de vroegere oogstfeesten. Dat 
betekent dan ook dat bij een zorg-
vuldige invulling de naamgeving 
ter discussie moet komen te staan, 
dat de feeërieke uitstraling van het 
dorp tijdens de jaarlijkse lichtweek, 
parallel aan de kermis, door de later 
invallende duisternis, vermoedelijk 
ook op losse schroeven zal komen te 
staan en dat een groot deel van de 
Terwoldse bevolking door afwezig-
heid in verband met vakantie e.d. 
in die periode, geen deel zal kunnen 
nemen aan de feestelijkheden.

Hans Troost 
Terwolde

Concert opleidingsorkest 
muziekvereniging
KLARENBEEK.- Zaterdag 20 december verzorgt het opleidingsorkest van 
Muziekvereniging Klarenbeek een concert in Ons Gebouw aan de Woudweg. 
De aanvang is om 19.30 uur. Medewerking wordt verleend door Opleidings-
orkest Cadenza Twello en het Dansgroep van Sportclub Klarenbeek. De en-
tree is gratis en er is voldoende parkeerplaats. 

Kruidentuin pakt uit met 
gezellige kerstmarkt
TWELLO.- Bezoekers van de kerst-
markt in de Kruidentuin konden 
zich naar hartelust voorbereiden op 
de komende feestdagen. De mede-
werkers van de Kruidentuin hadden 
alles uit de kast gehaald om het een 
ieder naar de zin te maken. Vuur-
korven, kerstbomen, koffie met wat 
lekkers, erwtensoep en tal van an-
dere kerstproducten zorgden voor 
een warme, gezellige sfeer. Ook de 
kinderen die met hun ouders mee-
kwamen konden zich ongedwongen 
uitleven bij kaarsen kleuren, brood-
deeg bakken op een open vuur, een 
ritje op de ezel en figuurtjes van 
pinda’s maken. Kortom er was ge-
noeg te doen op deze Kruidentuin 
kerstmarkt die jaarlijks op de 2e za-
terdag van december plaats vindt. 
De Kruidentuin heeft haar plaats be-
wezen in de nieuwe wijk Het Holt-
huis. Ze wil zich dan ook ontwik-
kelen naar een ontmoetingscentrum 
voor een buurt die in komende jaren 

Een gezellige kerstmarkt bij De Kruidentuin.

fors zal uitbreiden. ‘De Kruidentuin: het middelpunt van de buurt’

Elke week een 
praktijk over de Zorg. 

Deze week verzorgd door:
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Stresskip
Brechtje:

Ik ben een echte stresskip, dat geef ik onmiddellijk toe. En sinds ik moeder 
ben, is dat alleen nog maar erger geworden. Alle tips en dringende adviezen 
van andere moeders, gevraagd en ongevraagd, neem ik bloedserieus. “Je 
zoontje mag niet op zijn buik slapen!” riepen ze bijvoorbeeld toen Yannick nog 
heel klein was. Maar dat was toevallig zijn favoriete slaaphouding. Gevolg: ik 
stond tien keer per nacht naast zijn wiegje om hem weer om te draaien.

Voor een bezoek aan het consultatiebureau ben ik stiekem altijd best 
zenuwachtig. Het voelt toch een beetje als een ‘keuring’: ben ik wel een goede 
moeder? Heb ik hem niet te warm aangekleed, of juist te koud? (Gelukkig 
moet ik hem altijd meteen helemaal uitkleden, dus niemand ziet dat zijn 
rompertje – oh, slechte moeder! – aan de krappe kant is.) De verhalen van mijn 
zus, die in Den Haag woont, maakten me ook niet vrolijk. Haar dochtertje was 
op tweejarige leeftijd aan de mollige kant, en op het consultatiebureau spraken 
ze mijn zus daarover streng toe. Ze begonnen zelfs over een dieet!

Het zijn dus nooit de leukste momenten, zo’n afspraak op het consultatiebureau. 
Maar ik moet achteraf altijd toegeven dat de spoken in mijn hoofd weer met 
me aan de haal zijn gegaan. Zoals laatst. Ik had een paar ‘problemen’ waar ik 
mee zat, maar ik was ook bang dat ik te horen zou krijgen dat ik het tot dusver 
helemaal verkeerd had gedaan. Omdat de gezondheid van Yannick natuurlijk 
altijd vooropstaat, ben ik er toch maar over begonnen. De problemen: Yannick 
(nu bijna twee) eet soms nauwelijks en laat vaak zijn groenten staan, en hij 
duimt veel, terwijl dat eigenlijk niet meer mag als een kind een jaar is. 

Nee hoor, geen strenge woorden. De jeugdverpleegkundige van Yunio was 
een vrolijke vrouw die meteen vertelde dat zij – zelf moeder van vier kinderen 
– deze problemen héél goed kende. Haar kinderen waren op die leeftijd ook 
altijd erg wisselvallig met eten geweest. Dat is normaal, en als het goed is 
groeit Yannick daar overheen. Wat betreft het duimen… haar oudste dochter 
heeft dit ook gedaan! Ze  kon me mede daarom goede tips geven voor Yannick. 

Als stresskip moet ik erkennen: het consultatiebureau van Yunio is een relaxte 
plek waar gelachen wordt en waar ze je zeker níet veroordelen! Ik denk dat ik 
dit stukje vóór mijn volgende bezoek nog maar eens doorlees.

Wilt u reageren op deze column? Dat kan via communicatie@yunio.nl.
www.yunio.nl    tel. 0900 - 98 64“Goed nieuws mag een pessimist nooit van zijn stuk brengen!”

“POSITIEF DENKEN”



Keukens, 
Tegels en 
Sanitair 

Vlijtseweg 190  |  7317 AM Apeldoorn  |  Tel.: 055 5219175  |  info@gijsbertsbv.nl  |  www.gijsbertsbv.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur  |  vrijdag 09.00 - 21.00 uur  |  zaterdag 09.00 - 16.00 uur

www.gijsbertsbv.nl

• 50 badkamer opstellingen
• Groot assortiment tegels

• Maatwerk keukens

• Volledige montage mogelijk

5000 m2 
showroom!
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Ruim 40 jaar 
een begrip in 

Apeldoorn!

Handdoekhouder,
toiletborstel en 
wc-rol houder

Hoge kortingen!
Bezoek onze showroom

Toiletpot (incl. wc-bril) 
+ inbouwreservoir 
+ drukknop

Tegels en Tegels en Tegels en 
Sanitair
Tegels en 
Sanitair
Tegels en 

www.gijsbertsbv.nl

5000 m2

showroom!

Ruim 40 jaar 
een begrip in 

40 jaar 
een begrip in 

40 jaar 
een begrip in 

Apeldoorn!
een begrip in 

Apeldoorn!
een begrip in 

Apeldoorn!

Toiletpot (incl. wc-bril) Toiletpot (incl. wc-bril) 

showroom!

€ 290,-*
Wand-

closet combi € 55,-*

Luxe
accessoires

set € 779,-*
Badmeubel
Incl. spiegelkast

Verkrijgbaar
in hoogglans wit
of houtlook.

Keuze uit twee 
modellen wastafel.
(excl. kraan)

Alternatieve wastafel
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CURSUS HARDLOPEN 
START:    1E WEEK JANUARI 2015 
LOKATIES:   TWELLO – HARFSEN – LAREN/LOCHEM 
TRAININGEN: 2X PER WEEK, KEUZE UIT 6 TRAININGSTIJDEN 
VOOR WIE:        IEDEREEN DIE WIL LEREN HARDLOPEN, 

ONGEACHT LEEFTIJD, GETRAINDHEID OF 
GEWICHT. 

DOOR WIE: DESKUNDIGE EN ERVAREN TRAINERS 
  OPGEVEN: WWW.TITUSLOOPSPORT.NL 
  KOSTEN: 55 EURO 

LOOPGROEP 
LOKATIES: TWELLO - HARFSEN - BUSSLOO    
TRAININGEN: KEUZE UIT 7 TRAININGEN PER WEEK  
 INTERVAL-DUURLOOP-LOOPTECHNIEK 
VOOR WIE: IEDEREEN ONGEACHT NIVEAU 
DOOR WIE: DESKUNDIGE EN ERVAREN TRAINERS  
NIEUW: NU OOK 3-10-25-50 TRAININGENKAARTEN 
OPGEVEN/INFO WWW.TITUSLOOPSPORT.NL      

   

Achter de Hoven 61  
7419 AG  Deventer
T (0570) 61 42 36
M 06  12 24 20 18
F (0570) 61 46 52
E welkom@voordepoorte.nl

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

Geert en Anton 
gefeliciteerd

TWELLO.- Vorige week woensdag 
was het 80 jaar geleden dat de twee-
ling Geert en Anton Ganzevles het 
levenslicht zag in Teuge. Het is bij-
zonder dat beiden deze leeftijd in 
goede gezondheid hebben weten te 
bereiken. Maar minstens zo bijzon-
der is dat ze samen in de jaren ‘50 
het dubbele woonhuis aan de Stati-
onsstraat in Twello kochten en dat 
ze daar nu al bijna 50 jaar wonen. 
Menig Twellonaar weet dat de heren 
niet achter de geraniums zitten. Zo 
zijn zij regelmatig samen ergens in 
een tuin aan het werk en zijn beiden 
vanaf de oprichting als vrijwilliger 

bij het Klompenfeest betrokken. Zo 
regelt Geert b.v. de mensen voor de 
veegploeg en worden ze ingezet als 
b.v. verkeersregelaar. Ook als er ver-
keersexamens worden afgelegd door 
de jeugd zult u ook beide mannen 
ergens in het dorp op een stoeltje 
zien “jureren”. Om deze prachtige 
mijlpaal niet helemaal onopgemerkt 
voorbij te laten gaan hadden de kin-
deren en kleinkinderen van Geert de 
tuin versierd met een heuse 80, ge-
maakt van gekleurde plastic roosjes. 
Een leuke manier om de passanten 
in de Stationsstraat deelgenoot te 
maken van dit verjaardagsfeestje.

Excelsior opent Dickens 
Kerstconcert in grote kerk 
DEVENTER.- Zondag opent muziekvereniging Excelsior uit Twello het 
Dickens Kerstconcert in de Grote kerk te Deventer. Aanvang concert om 
12.00 uur. Na het optreden van Excelsior zullen nog drie koren en twee 
andere muziekgezelschappen optreden. Excelsior heeft de keuze gemaakt 
om naast de traditionele kerstmuziek ook te kiezen voor de wat onbeken-
dere werken. Zo zal zij o.a. het concertwerk A Medieval Christmas van 
Philip Sparke ten gehore brengen. In dit werk zullen de muzikanten de 
sfeer neer zetten van een Middeleeuws kerstfeest. Vanaf 11.30 uur bent 
u van harte welkom in de Grote of Lebuinus Kerk in Deventer. S.v.p. 
rekening houden met de verkeersdrukte rondom het Dickens Festival in 
de stad. Wilt u meer informatie over dit optreden dan kunt u contact op-
nemen met Jasper Esselink, jasper.esselink@gmail.com of bel naar (0571) 
26 26 02.

Hartelijk welkom voor 
‘nieuwe’ staatsburgers

 
TWELLO.- Burgemeester Jos Pen-
ninx had maandag de eer een twee-
tal inwoners van de gemeente Voorst 
het Nederlanderschap nationaliteit 
toe te kennen. Alvorens Penninx het 
officiële Nederlanderschap uitreikte 
aan mevr. Kantima Parivanta en 
mevr. Teresita Engcoy, ging de bur-
gemeester nader in op de rechten en 
plichten die de benoeming inhoudt. 
Ook moest er door de ‘nieuwe’ Ne-
derlanders een verklaring van ver-
bondenheid worden afgelegd: “Ik 
verklaar dat ik de grondwettelijke 
orde van het Koninkrijk der Neder-
landen, haar vrijheden en rechten 
respecteer en beloof de plichten die 
staatsburgerschap met zich mee-
brengt getrouw te zullen vervullen.” 
Na de belofte was het Nederlander-
schap voor beide dames een feit.  
Mevrouw Parivanta, Kantima, heeft 
de Nederlandse nationaliteit verkre-
gen door naturalisatie. In het konink-
lijk besluit van 8 september 2014 
wordt aan haar de Nederlandse na-

tionaliteit verleend. Mevr. Parivanta, 
Kantima  is in Thailand geboren en 
allereerst in de Gemeentelijke Basis-
administratie van de gemeente Ber-
kelland ingeschreven. Vervolgens is 
zij verhuisd naar de gemeente Voorst. 
Sinds 4 jaar woont zij in onze ge-
meente. Zij is in Nederland gehuwd 
en omdat  haar echtgenoot de Ne-
derlandse nationaliteit bezat kon zij 
na 3 jaren huwelijk de Nederlandse 
nationaliteit aanvragen, nadat zij was 
ingeburgerd. Op 17 juli 2012 heeft zij 
het inburgeringexamen gehaald. 
Mevrouw  Engcoy, Teresita, heeft de 
Nederlandse nationaliteit verkregen 
door naturalisatie. In het koninklijk 
besluit van  3 december 2014 wordt 
aan haar de Nederlandse nationali-
teit verleend. Mevrouw  Engcoy, Te-
resita  is op de Filipijnen geboren en 
5 jaar geleden in de Gemeentelijke 
Basisadministratie van de gemeente 
Voorst ingeschreven. Omdat  haar 
echtgenoot de Nederlandse nationa-
liteit bezat kon zij na 3 jaren huwelijk 

de Nederlandse nationaliteit aanvra-
gen, nadat zij was ingeburgerd. Op 27 
september 2010 heeft zij het inburge-
ringexamen gehaald. De Nederlandse 
nationaliteit wordt haar door uitrei-
king van de bevestiging verleend met 
ingang van 3 december 2014. 

Tijdens de Naturalisatiedag werd door burgemeester Jos Penninx het Nederlanderschap uitgereikt aan de 
dames Engcoy, Teresita en Parivanta, Kantima .
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in Kerstsfeer!

Winterfair

Diverse kerstaanbiedingen en acties 
     bij de twellose ondernemers

19, 20 en 21 december - Dorpsplein twello

21 december 

koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur

Sf eervol winkelenvoor de kerst

dinsdag 23 december extra koopavond voor kerst 
Woensdag 24 december winkels open tot 17.00 uur

Gratis parkerenP

met o.a. actie kerstwens met cadeautjes  
scouting - kerstman met arrenslee 
apres ski party - kerstmarkt
mode SHOWS - live muziek (casper bekken)

Stempel mee voor 

gratis 

oliebollen
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KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Voor onze timmerwerkplaats 
zijn we op zoek naar een ZATERDAG hulp.

Minimum leeftijd 18 jaar.

Petroleumkachel
Type R4024TC.
Geschikt voor ruimtes 
tot maximaal 85m3. 
2,4 Kw. 
Met oververhittings- 
en omvalbeveiliging. 
Met veiligheidsstop.

in Kerstsfeer!
vr. 19, za. 20 en 
zo. 21 december

winterfair� eervol winkelen voor de kerst T

21 december van 12.00 tot 17.00 uur

koopzondag

Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 0571 - 262320 
of ga naar www.comfortabelwonentwello.nl 

•  Badkamer aanpassen 
met het oog op de toekomst 

•  Inloopdouche (compleet 
gemonteerd binnen 24 uur)

• Douchezitje 
•  Plaatsen van speciale wandbeugels
• An� slipvloer 
• Toilethoogte aanpassing 
• Douche wc
•  Plintverlich� ng naar badkamer / 

toilet 
• Trapli� 
• Rookmelders 

•  Laagdrempelig, of zelfs helemaal 
drempelvrij maken t.b.v. rollator 
of rolstoelgebruik

•  Deuraanpassing met eventueel 
oprijplateau’s

• Elektrisch bedienbare gordijnen
• Eenvoudig bedienbare sloten
•  Een goede deurbel/camera 

communica� e 
• Speciale bediening van de kranen
• Beveiliging van de woning 
• Domo� ca

Comfortabel Wonen Twello is het aanspreekpunt voor alle vragen en oplossingen met 
betrekking tot de nieuwe ZORGWET 2015 ten behoeve van woningaanpassingen in 
de regio APELDOORN, DEVENTER, ZUTPHEN EN TWELLO zoals;

Nieuwbouw Beekzicht vordert zichtbaar

TWELLO.- Op de hoek van de Karel Doormanstraat en de Duistervoord-
seweg, net buiten het centrum van Twello vordert de bouw van nieuw-
bouwproject Beekzicht aanzienlijk. Tijd voor een feestelijk moment. 

Jolanda Winkelhorst van IJsseldal 
Wonen benadrukt nog eens het bij-
zondere moment, waarop men sa-
men met bewoners en genodigden 
het glas zal heffen: “We zitten pre-
cies tussen twee fases, namelijk de 
plaatsing van het dak van Jumbo 

en de start van de bouw van de 37 
appartementen. Burgermeester en 
wethouders zijn aanwezig naast alle 
betrokkenen en samenwerkingspart-
ners, oude en nieuwe bewoners. Na 
de zomer is de corporatie gestart met 
de nieuwbouw van Beekzicht. 

compact centrum
Wethouder Lagerweij memoreert nog 
eens het feit dat al in 2005 het idee 
van een nieuwe supermarkt werd ge-
boren, omdat supermarkt C 1000 te 
klein werd. Er werd gezocht naar ge-
schikte locaties die getoetst werden 
aan allerlei criteria vanuit de visie 
van een ‘compact centrum’. Er moes-
ten duurzame woningen komen die 
de toets van deze tijd zouden door-

staan. Jumbo Vastgoed laat weten, 
in Twello te starten met haar 580ste 
winkel. De warme bakkerij zal wor-
den ‘meegenomen’. Me het verkeer is 
rekening gehouden door 100 nieuwe 
parkeerplaatsen op de plek van de 
oude appartementen te creëren. Een 
deel van de bewoners van het oude 
Beekzicht keert terug naar de nieuw-
bouw, de overige appartementen zijn 
verhuurd aan nieuwe woningzoe-
kenden. Naar verwachting wordt het 
nieuwe Beekzicht in het najaar van 
2015 opgeleverd.

Quiz 
Jolanda Winkelhorst organiseert 
een quiz tussen de oudste bewoner 
van Beekzicht, de heer van Dar-

telen, wethouder Lagerweij en de 
heer Hamer van het bouwteam. Dat 
Beekzicht afgeleid is van de beek 
‘Terwoldse Wetering’, blijkt nauwe-
lijks bekend en ook het bedrag van 
7.074.000 euro, de investering van 
IJsseldal Wonen voor het nieuwe 
project, wordt niet geraden. Michiel 
de Ruyterstraat, de nieuwe straat-
naam waaraan het complex komt te 
liggen, was onder de bewoners be-
kend en zij wonnen uiteindelijk de 
quiz. Alvorens het glas te heffen is 
met de metershoge kraan van Bouw-
bedrijf Nikkels en met de hulp van 
het quizteam een stuk wapening 
symbolisch omhoog getakeld om 
de bouw van de appartementen in 
te leiden. 

Bewoners De Nieuwenhof 
helemaal gesetteld
VOORST.- Dinsdag 9 december 
vond er een feestelijke bijeenkomst 
plaats voor de bewoners van service-
residentie De Nieuwenhof in Voorst. 
Eind vorig jaar leverde IJsseldal Wo-
nen het appartementengebouw aan 
de Rijksstraatweg op. Een turbulente 
periode voor de bewoners waarvan 
het merendeel al flink op leeftijd is. 
Tijd voor een feestelijk oplevermo-
ment was er daardoor niet. Omdat 
de laatste opleverpunten onlangs 
zijn verholpen en het nieuwe ser-
vicepakket is afgerond en in werking 
is gegaan, was het de hoogste tijd om 
alsnog een gezellig samenzijn voor 
de bewoners te organiseren.

high tea
Directeur-bestuurder van IJsseldal 
Wonen, Yolanda Winkelhorst, sprak 

de bewoners toe. Daarna was er een 
high tea waarbij bewoners en hun fa-
milie bij konden praten met elkaar. 
Ook zorgaanbieder Trimenzo was 
aanwezig om vragen van bewoners 
te beantwoorden.

Nog enkele appartementen te 
huur
De Nieuwenhof bestaat uit 22 
nieuwbouwappartementen waar-
bij standaard een zorgpakket wordt 
aangeboden. Op dit moment staan er 
nog zes appartementen te huur. Voor 
meer informatie hierover kunt u 
contact opnemen met IJsseldal Wo-
nen. Op 7 februari a.s. organiseert 
Trimenzo een winterfair in De Nieu-
wenhof. Een mooie gelegenheid om 
eens een kijkje te komen nemen in 
dit prachtige gebouw.

Een stuk wapening wordt als symbolische handeling omhoog getakeld. 
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Opruiming
2e hands fi etsen

Balans
opruiming

op alle nieuwe fi etsen
modellen 2014

UW WINKEL VOOR NIEUWE
EN GEBRUIKTE FIETSEN

STATIONSSTRAAT 60, TWELLO
WWW.POLLETJEFIETSEN.NL

Stichting Volksvermaak Terwolde bakt oliebollen

60 jaar vuurwerk bij Smeltink 
 
KLARENBEEK.- Er is veel ver-
anderd tijdens de vuurwerkver-
koop in de afgelopen 60 jaar en 
heeft de tijd bij Smeltink aan 
de Broekstraat niet stil gestaan. 
Destijds werden er de rotjes en 
welbekende pistooltjes met hon-
denkurken verkocht vanachter 
de potkachel. hoe droger, hoe 
harder de knal. Af en toe kwam 
de politie een kijkje nemen of het 
in orde was. 

In de jaren ‘80 werden de normen 
aangescherpt en is er een vuur-
werkkluisje van ongeveer twee 
vierkante meter gebouwd met een 
brandwerende deur. In 2004 is 
dat uitgebreid naar een grote kluis 
met sprinklerinstallatie volgens de 
zwaarste keuringseisen en wordt 
deze jaarlijks gekeurd en onder-
houden. Hans Smeltink: “Wij wil-
len graag kwalitatief goedgekeurd 
consumentenvuurwerk verkopen 
met onder andere de méést exclu-
sieve lijn van de Diamond Collec-
tion, waar kenners ieder jaar voor 
terugkomen. Naast alle drukte van 
de dagelijkse werkzaamheden in de 
woninginrichting willen zij de tra-

ditie in ere houden en goed vuur-
werk verkopen die voldoen aan alle 
veiligheidseisen. Met ons team wil-
len we u op een prettige manier van 
vuurwerk kunnen voorzien en bent 
u welkom in de winkel op maan-
dag 29, dinsdag 30 of woensdag 

31 december 2014 voor het aller-
mooiste vuurwerk waar de warme 
chocolademelk en oliebollen voor u 
klaarstaan. Of bestel uw vuurwerk 
online op www.smeltink.com, waar 
er aantrekkelijke voorverkoopacties 
geboden worden!”

Hans Smeltink met een kleine greep uit het assortiment. 

TERWOLDE.- Traditiegetrouw 
wordt er door de organisatie van 
de Terwoldse kermis twee keer per 
jaar oliebollen gebakken ter aanvul-
ling van het budget voor de jaar-
lijkse kermis. Doorgaans gebeurde 

dit tijdens de avondmarkt en de 
kerstmarkt in Terwolde.  Zaterdag 
20 december gebeurd dit bij super-
markt De Lelie in Terwolde. Van 
10.00 tot 15.00 uur zijn weer de 
bekende overheerlijke oliebollen en 

kwarkini’s verkrijgbaar. Stichting 
Volksvermaak Terwolde is weer 
volop aan de gang met de voorbe-
reiding van het volksfeest 2015 dat 
dit jaar al in het eerste weekend van 
juli gaat plaatsvinden.

Oud papier 
DE WORP.- Op zaterdag 20 december komen de vrijwilligers weer door de 
straten van de wijk om oud papier op te halen. Wilt u het papier, graag ge-
bundeld, op tijd aan de weg zetten. Dan wordt het tussen 9.00 en 12.00 uur 
het papier opgehaald.
De opbrengst wordt besteed voor allerlei activiteiten binnen het wijkgebeu-
ren, en onderhoud van de speeltuin. 

KBO Twello kerstmiddag
TWELLO.- Dinsdagmiddag 23 december om 14.00 uur organiseert de KBO 
Twello een kerstbijeenkomst in de Möll’n schure. Het thema van deze mid-
dag luidt: Luister! O, hoor toch! Iets nieuws is begonnen. In de 4 weken voor-
af gaande aan Kerstmis steken we steeds een kaarsje aan op de Adventskrans. 
Dat wordt deze middag ook gedaan en zingen toepasselijke liederen. Ook 
gaan we luisteren naar een Kerstoratorium ingestudeerd door het KBO-koor 
en horen we het Kerstevangelie. KBO-leden en ook niet KBO-leden worden 
deze middag van harte uitgenodigd. Kunt u zelf geen vervoer regelen, belt u 
dan dinsdagmorgen naar mevrouw A. Woker, telefoon (0571) 84 96 31.

Zwembad de Schaeck 
2e kerstdag geopend
TWELLO.- Zin om actief bezig te zijn op 2e Kerstdag met het hele gezin? 
Kom dan zwemmen bij zwembad de Schaeck. Van 13.00 tot 17.00 uur is het 
zwembad geopend voor recreatief zwemmen, en van 14.30 tot 16.30 uur zal 
DJ Roy de spetterende hits van dit moment draaien om er nog een leuker 
feestje van te maken. Normaal is het discozwemmen alleen voor jeugd in de 
leeftijd van 9 t/m 15 jaar, maar tijdens deze speciale dag is het discozwem-
men voor iedereen. 
Het zwembad is van 22 t/m 25 december gesloten vanwege groot onderhoud 
en 1e Kerstdag. Ook is zwembad de Schaeck op 31 december en 1 januari 
gesloten. 
Benieuwd naar de openingstijden op de andere dagen van de Kerstvakan-
tie? 
Kijk dan op de website www.deschaeck.nl 

in Kerstsfeer!
vr. 19, za. 20 en 
zo. 21 december

winterfair
� eervol winkelen 

voor de kerst T

http://www.smeltink.com
http://www.deschaeck.nl
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Maandag 22 december geopend

Dinsdag 23 december 

tot 18.00 uur geopend!

Woensdag 24 december 

tot 17.00 uur geopend!

Zaterdag 27 december gesloten

Oudjaarsdag open

Geen koopzondagen

Openingstijden 
kerstdagen:

Voor een sfeervolle kerst
VOORDERSTEEG 8, TWELLO, TEL (0571) 27 18 64

VOORVERKOOP 
KORTING

20%
Bestel je vuurwerk op GOEDVUURWERK.NL of in de winkel 

en profi teer van deze korting. Geldig t/m 28 december 2014.

20
TOT

Geniet van het mooiste 
siervuurwerk!

TWELLO H.W. Iordensweg 79 Tel.: 0571 - 271762

Twee maal vier generaties
TWELLO.- Opmerkelijke gebeurtenissen zijn vaak van grote invloed op het 
familieleven. Dat is zeker het geval als het om de geboorte van een nieuw 
gezinslid gaat. Blijdschap bij de ouders en trots bij de grootouders en over-
grootouders die dit alles als uniek en bijzonder ervaren. Bijgaande foto’s 
tonen het geluk dat een tweetal families recentelijk mocht ondervinden bij 
de geboorte van de achterkleinkinderen Liz en Julia Benthe.

V.l.n.r.  Emmy Kolkman, Jo Wassink, achterkleindochter 
Liz van Gortel (9 weken), Ilse van Gortel.

V.l.n.r. Joki Alburg, achterkleindochter Julia Benthe (4 maand), 
Gerrie Denekamp, Marloes Karrenbeld.

IJsclub Nijbroek Vooruit zet de vaart er in
NIjBROEK.- Tijdens de jaarvergade-
ring van IJsclub Nijbroek Vooruit is 
één ding wel duidelijk geworden, de 
ruim 175 oude ijsclub is nog steeds 
live and kicking. Natuurlijk verliep 
het grootste deel van de jaarlijkse 
ledenvergadering volgens een vast 
stramien. Er waren aftredende be-
stuursleden, waarvan Gerrit Bouw-
man en Gerard Bonhof unaniem 
werden herkozen en Evert Lensink 
niet herkiesbaar was. Er kwamen de 
gebruikelijke onderhoudsperikelen 
aan de orde en er werd geconsta-
teerd dat de vele vrijwilligers van 
de club hun werk voor het winter-
klaar maken van de baan weer uit-
stekend hadden uitgevoerd. De baan 

aan de Kampweg ligt er weer strak, 
schoon en glanzend bij. Bovendien 
staat de ijsbaan nu officieel op de 
kaart, want het onderkomen van de 
ijsbaan heeft nu een eigen huisnum-
mer gekregen, te weten, Kampweg 
2. Op voordracht van secretaris Her-
man Buter werd besloten meer werk 
te maken aan de beeldvorming en 
naamsbekendheid van de schaats-
baan bij een grotere achterban. Er 
zullen op termijn banners worden 
geplaatst die de route naar de baan 
zullen verduidelijken.

Zomeractiviteiten
Misschien belangrijker dan de ge-
bruikelijke onderhoudswerkzaam-

heden aan baan en accommodatie is 
wel dat na jaren delibereren besloten 
werd om een aanzet te geven aan 
het sportief inspireren van de jeugd. 
Dat gebeurde op ‘ijswinters’ al volop 
door niet alleen het aanbieden van 
schaatsfaciliteiten maar ook door 
het organiseren van wedstrijden en/
of ijsfeesten, maar IJsclub Nijbroek 
Vooruit gaat ook aan de weg tim-
meren. Dat betekent dat een traject 
zal worden uitgezet om in de zomer 
vakantieperiode de jeugd een sport-
week in het dorp aan te bieden op 
skeelers. In de komende periode zal 
worden gezocht naar een instructeur 
voor die tak van sport, een veilig par-
cours en een sluitend financieel plan.

Nieuwe legesverordening mogelijk 
financiële tegenvaller Klompenfeest
TWELLO.– De gemeente Voorst wil middels een 
nieuwe legesverordening de kosten voor grote 
evenementen flink ophogen. Grote evenementen 
gaan ruim 600% meer betalen voor hun leges 
dan zij in de huidige situatie doen. Bij kleinere 
evenementen met minder dan 7500 bezoekers of 
deelnemers, zijn de kosten voor leges beduidend 
minder sterk gestegen. 
Bovendien blijkt dat voor grote en veelal risico-
volle evenementen op dit moment meer kosten 
worden gemaakt dan worden gedekt door de 
leges voor vergunningen voor zo’n evenement. 
Daarom is opnieuw gekeken naar het huidige be-
leid. Het is nu zo dat één legesbedrag wordt ge-
hanteerd voor de evenementenvergunning inclu-
sief bijbehorende vergunningen en ontheffingen. 
In de nieuwe situatie wordt het te heffen bedrag 
bepaald aan de hand van het verwachten aantal 

bezoekers van of deelnemers aan een evenement. 
Deze verhoging wordt door Stichting Klompen-
feest ter discussie gesteld. Het bestuur stelt dat 
de stichting op eigen risico anderhalve ton in-
vesteert in een feest dat voor iedereen gratis toe-
gankelijk is. Het klompenfeest trekt mensen naar 
Twello die later terugkomen. De stichting Klom-
penfeest begrijpt dan ook niet waarom zij alleen 
maar rekeningen krijgt van de gemeente, terwijl 
zij eigenlijk vrijgesteld meent te moeten zijn van 
leges. De gemeente, echter, focust zich op de kos-
tendekking. Het college is zich bewust van de 
stijging van legesgelden voor de stichting Klom-
penfeest, maar staat achter haar beleid. Zij bena-
drukte nogmaals dat het Klompenfeest altijd nog 
over kan gaan tot een subsidieaanvraag, mocht 
blijken dat de stichting in problemen komt door 
de verhoogde legeskosten. 
 

Peuters Voorst ook in 2015 
op goede opvang
TWELLO.- De gemeenteraad van Voorst maakt 
zich hard voor de opvang van zo’n 170 peuters 
in de gemeente. Vanaf 1 januari worden zij niet 
meer opgevangen door Stichting Peuterspeelza-
len Apeldoorn (SPA). De gemeente Voorst sluit 
voor 2015 een samenwerkingsovereenkomst 
met een aantal geregistreerde en goedgekeurde 
instellingen in de regio, zodat in de hele ge-
meente goede opvang gewaarborgd blijft.

Ouders kunnen zelf contact opnemen met op-
vang bij hun in de buurt, om ook in 2015 een 
goede plek voor hun peuter te hebben. Voor 
ouders die geen gebruik kunnen maken van de 
teruggave van de Belastingdienst, springt de ge-
meente bij in de kosten. Dit alles is een tijdelijke 
oplossing, in de eerste helft van het jaar hoopt 

de gemeente nieuw beleid te ontwikkelen.
Maandagavond werd voor het huidige personeel 
van SPA nog niet duidelijk hoe hun toekomst 
eruit ziet. De publieke tribune in de raadszaal 
zat vol medewerkers die hun baan in rook op 
zien gaan. Het college benadrukte dat zij zich bij 
de bestaande instellingen hard zal maken voor 
deze mensen, maar een baangarantie kan de ge-
meente niet geven. 

Streven in de hele situatie is de kwaliteit van de 
opvang voor peuters niet in het geding te laten 
komen. De gemeente zou al geruime tijd weten 
van misstanden bij SPA, maar geeft aan dat zij 
alleen vraagtekens bij het management van de 
organisatie had. De kwaliteit van de opvang is 
nooit in het geding geweest. 
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Met uitzondering van stunt- en veiligheidsartikelen.

OP VUURWERK

OPENINGSTIJDEN VUURWERKVERKOOP
29 en 30 december 08.00 - 18.00 uur
31 december 08.00 - 16.00 uur

OOK OP LOSSE VERKOOP

Koopzondag opgeluisterd door 
Dickens Orkest

TWELLO.- In Twello deed afgelo-
pen zondag het Dickens Orkest zijn 
uiterste best de extra koopzondag 
op te fleuren. Het is altijd weer af-
wachten hoe een koopzondag uit-
pakt. Tal van oorzaken zijn van 

invloed op het welslagen ervan. 
Het weer is er zo een, maar dat was 
uitstekend te noemen. Daar kon het 
niet aan liggen dat er maar zo wei-
nig kooplustigen vielen waar te ne-
men. Drie koopzondagen achtereen 

is waarschijnlijk toch te veel van het 
goede. Maar ook het feit dat niet alle 
winkels geopend zijn is ook niet be-
vorderlijk voor een gezellige sfeer. 
Hopelijk keert het tij zich komend 
weekend ten goede.

Het Dickens Orkest houdt met een gezellig kerstrepertoire de moed erin.

De meerwaarde van duurzaamheid

AOC Oost start 
leergang 
TWELLO.- Goede voornemens realiseren? Kom dan naar de leergang 
duurzaamheid voor een goede start van 2015. Niets doen is geen optie 
meer. het gaat om de toekomst van u, van uw organisatie en van de 
wereld. Eind januari 2015 start Groeipunt, onderdeel van AOc Oost de 
leergang ‘De meerwaarde van duurzaamheid’.

“Bedrijven die niets doen met duur-
zaamheid bestaan over een aantal ja-
ren niet meer,” is een veelgehoorde 
uitspraak. Duurzaamheid is meer 
dan energie, meer dan verspilling 
tegengaan, meer dan lean werken, 
meer dan CO2-uitstoot beperken of 
biobased en cradle tot cradle. Veel 
kleinere bedrijven en organisaties 
voelen de noodzaak de omslag naar 
duurzaamheid te gaan maken, maar 
weten nog niet waar te beginnen, 
laat staan hoe dit in de breedte van 
de organisatie in te bedden. Tijdens 
de leergang worden steeds handvat-
ten voor het eigen bedrijf/organisa-
tie gegeven en kunnen deelnemers 
met hun eigen business case aan de 
slag. Ze worden onderdeel van een 
breed netwerk dat elkaar vindt in de 
praktijk en elkaar ook verstaat door 
dezelfde ‘taal’ die wordt gesproken. 
Juist deze netwerken en de reflectie 
op de eigen case maken dat het niet 
bij theorie blijft, maar dat er in de 
praktijk een vervolg aan hun “weg 

naar duurzaamheid” wordt gegeven.
De leergang bestaat uit vier basismo-
dulen. Onze gastdocenten Otto Wil-
lemsen, auteur van Thuis in Energie, 
Nico Wissing van NL Greenlabel en 
Mirjam Olsthoorn van de Permacul-
tuuracademie zijn allen gerenom-
meerde en gedreven experts.
De modulen worden telkens op een 
andere inspirerende locatie in Oost-
Nederland gehouden. Iedere modu-
le bevat een theorie- en praktijkge-
richte werkvorm en voorbeelden uit 
de (groene) praktijk. Cursusdata en 
tijden: 29 januari, 9 februari, 3 maart 
en 18 maart 2015 van 15.00 – 21.00 
uur.
Voor meer informatie verwijzen wij 
naar onze website: www.groeipunt.
nl. 
Hier is ook de brochure te vinden. 
Voor vragen en aanmelding kunt u 
contact opnemen met het Cursusbu-
reau van Groeipunt, telefoon (0573) 
22 20 66. Of stuur een e-mail naar 
groeipunt@aoc-oost.nl

in Kerstsfeer!
vr. 19, za. 20 en 
zo. 21 december

winterfair
� eervol winkelen 

voor de kerst T

Het adres voor al uw print en drukwerk, 
geboorte-, trouw- en jubileumkaarten.

www.printandmore.nu

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

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

Tijdens de feestdagen hebben wij 
aangepaste openingstijden

Woensdag 24 december 
geopend tot 14.00 uur

De winkel is tussen kerst en 
nieuwjaar gesloten 

Vanaf vrijdag 2 januari staan 
wij weer voor u klaar

Voor spoedeisende opdrachten 
zoals geboortekaarten, zijn wij 

per mail bereikbaar
info@printandmore.nu

http://www.groeipunt.nl
http://www.groeipunt.nl
mailto:groeipunt@aoc-oost.nl
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Deventer Colmschate
Flora 89

T 0570 200237

Twello
Marktplein 32

T 0571 271565

DO 18 DEC 08.30 - 21.00 UUR
VR 19 DEC 08.30 - 21.00 UUR
ZA 20 DEC 08.00 - 17.00 UUR
MA 22 DEC 08.30 - 21.00 UUR
DI 23 DEC 08.30 - 21.00 UUR
WO 24 DEC 08.30 - 17.00 UUR
DO 25 DEC GESLOTEN
VR 26 DEC GESLOTEN
WO 31 DEC 08.30 - 17.00 UUR
DO 01 JAN GESLOTEN

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN

feestdagen!

Zonnepanelen komen op het gemeentehuis

Guus Koster geeft tekst en uitleg over het project Zonnepanelen 
op het gemeentehuis.

Sfeervolle Kerstmarkt

TWELLO.- Op 10 december heeft de 
laatste informatieavond plaatsgevon-
den over het project Zonnepanelen 
op het gemeentehuis. Zoals is aan-

gegeven zou het project alleen door-
gaan als zich ten minste 50 mensen 
hebben opgegeven. Want dat aantal 
is nodig om voor de subsidie van de 

provincie in aanmerking te komen en 
daarmee voor een goed rendement. 
 
Meer dan 50 gegadigden
Na de informatieavond is het aantal 
van 50 ruimschoots gehaald. Het 
gaat door! EnergieRijk Voorst vraagt 
deze maand de subsidie nog aan bij 
de provincie en het is bekend dat 
daar nog geld is. Dus dat moet goed 
komen. Begin volgend jaar zal er 
meer bekend zijn over de planning 
van de uitvoering.

Nog panelen te koop
De vijftig gegadigden is een belang-
rijke mijlpaal die bereikt is. Maar er 
zijn nog wel panelen te koop. Ge-
interesseerden kunnen contact op-
nemen met Guus Koster, guus.kos-
ter@ondernemerscooperatie.nl.Voor 
ongeveer 260 koopt u een paneel. 
En u krijgt een goed rendement. 
Voor meer informatie kunt u ook te-
recht op de website van EnergieRijk 
Voorst, www.energierijkvoorst.nl.

NIjBROEK.- De kerstmarkt in Nij-
broek is opnieuw een (onverwacht) 
succes geworden. Dat onverwachte 
zat hem in de medewerking op het 
laatste moment van de weergoden. 
Tijdens het opzetten van de kerst-
boom was het ongekend guur en 
nat hondenweer. De kramen wer-
den opgezet in de stromende re-
gen, dus de organisatoren waren 
al erg blij dat een deel van deze 
jaarlijkse happening binnen kon 
worden afgewerkt. Bij het openen 
van de kerstmarkt klaarde het weer 
echter op en stroomden de mensen 
van heinde en verre, zoals men dat 
noemt, toe. Het werd weer de gezel-
lige happening waar de Nijbroekse 
activiteiten zo garant voor staan. De 
ambiance van de kerstmarkt was 

dit jaar, in combinatie met de pas 
in werking gestelde sfeerverlich-
ting in het dorp nog sprookjesach-
tiger dan voorheen. De markt kende 
natuurlijk ook weer de gebruike-
lijke publiekstrekkers, zoals de 
Miedwinterhoornblazers die hun 
melancholieke klanken over het 
dorp uitstorten, de herder die weer 
met (een deel van) zijn kudde aan-
wezig was en een swingend concert 
in de kerk. Dat concert werd gege-
ven door shantykoor De Trossen 
Los uit Twello. Het programma was 
voor de gelegenheid bijna helemaal 
aangepast aan kerst en de kerstsfeer. 
Het koor wist bij het publiek door 
hun meeslepende enthousiasme een 
geweldige samenhang/-zang te sme-
den. 

Rommelmarkt Dorpskerk Twello
TWELLO.- De eerstkomende rom-
melmarkt is gepland op zaterdag 18 
april 2015. Het duurt nog een half 
jaar. Toch is het nodig dat de com-
missie, die deze rommelmarkt al vele 
jaren organiseert, tijdig begint met de 
werkzaamheden. In dit stadium is 
het belangrijk dat de commissie u 
vraagt om in de komende tijd alles 
wat u wilt opruimen en dat voor an-
deren nog van waarde kan zijn, voor 
deze rommelmarkt te bewaren. Enige 
voorbeelden: meubilair, glaswerk, 

fietsen, speelgoed, gereedschap, boe-
ken, huishoudelijke artikelen, enz. 
enz. Vanaf eind januari 2015 kunt u 
wekelijks de spullen weer brengen 
bij de familie Winterman, Voorder-
steeg 12 (op de zaterdagen van 9.00 
tot 12.00 uur). Ook het bij u aan huis 
ophalen begint dan weer. In het geval 
u de voor de rommelmarkt bestemde 
goederen niet zo lang kunt bewaren, 
dan hebben ze ook voor die tijd wel 
wat mogelijkheden. Belt u dan even 
met de familie Winterman (0571) 

27 10 66 of met de familie Schim-
mel (0571) 27 15 03. Als bij u of in 
uw omgeving het ontruimen van een 
woning aan de orde is, dan kunt u 
daarvoor vanzelfsprekend ook bij ons 
terecht. Zoals u bekend zal zijn, zal 
de opbrengst van deze rommelmarkt 
ook deze keer weer geheel ten goede 
komen aan het restauratiefonds ter 
instandhouding van het cultureel 
erfgoed t.w. het eeuwenoude kerkge-
bouw de Dorpskerk te Twello en het 
daarin aanwezige oude Meere orgel. 

Dorpsstraat 21a • Twello • 06 - 18502160   
(0571) 27 04 30 • info@devaleweide.nl • www.devaleweide.nl

DE VALEWEIDE
bloemen en planten

Amaryllisboeket

Amaryllis
8,99

5,993 stuks

Diverse kerststukken en kerstboeketten

in Kerstsfeer!
vr. 19, za. 20 en 
zo. 21 december

winterfair
� eervol winkelen 

voor de kerst T



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

Gemeentelijke informatie

#VeranderingenVoorst: Jeugdwet, Wmo en Participatiewet
 Vraag en Antwoord

Waar kan ik terecht met vragen over zorg, jeugd en werk?
Het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst) wordt in 2015 met het CJG hèt loket voor ‘zorg, 
jeugd en werk’-vragen en voorzieningen. Hierin bundelen allerlei organisaties, professionals en vrij-
willigers hun krachten, gecoördineerd door de gemeente. Wil je meer hierover weten? Bij de ingang 
van de markt en in supermarkten delen we deze week fl yers uit. Heb je vragen? Kaart dat bij ons 
aan, de koffi  e staat klaar. We staan op:

 18 december tussen  11 - 13  uur in de Coop in Terwolde
 18 december tussen  14 - 16  uur in de Troefmarkt in Wilp
 18 december tussen  14 - 16  uur  in de Coop in Voorst
 19 december tussen  13 - 15  uur op de markt in Twello.

 Gemeente Voorst klaar voor 2015 

Eigenlijk kijken wethouders Wim Vrijhoef en Harjo Pinkster uit 
naar 1 januari: “De nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd 
en werk zijn een hele verantwoordelijkheid. Maar we zien het met 
vertrouwen tegemoet, er is door alle medewerkers en organisa-
ties het afgelopen jaar hard gewerkt aan het maken van afspra-
ken. Tijd om dat in de praktijk te brengen. Niet alles zal meteen 
vlekkeloos verlopen. In het  overgangsjaar 2015  willen we de 
werkwijze verbeteren. Wat verandert is, dat we een groter beroep 
op de samenleving doen. Maar wie echt zorg of ondersteuning 
nodig heeft, kan erop rekenen.”

Politieke keuzes
Wim Vrijhoef is als wethouder 
verantwoordelijk voor de coör-
dinatie van de veranderingen 
door de nieuwe wetten: “Het 
rijk draagt taken over aan de 
gemeente, maar we krijgen er 
veel minder geld voor. We zul-
len het dus met elkaar anders 
moeten organiseren. We heb-
ben gekozen voor een gelei-
delijke overgang als het gaat 
om huishoudelijke hulp. En we 
ontzien mensen met een laag 
inkomen, onder meer door mi-
nima te compenseren voor het 
eigen risico van de zorgverze-
kering.”

Menselijke maat
Harjo Pinkster is als wethou-
der verantwoordelijk voor 
de jeugdzorg: “We  zien ook 

kansen, omdat we als gemeente 
dichterbij onze inwoners staan. 
Dan kan je makkelijker inspelen 
op maatschappelijke ontwik-
kelingen. Mensen willen tegen-
woordig langer thuis wonen en 
meer regie over hun eigen leven 
hebben. Hier in Voorst kennen we 
de meeste van onze cliënten. Die 
menselijk maat vind ik belangrijk. 
Daar willen we aan vasthouden, 
ook bij onze nieuwe cliënten.

Waar kan ik terecht?
Veel inwoners willen vooral 
weten: waar kan ik straks te-
recht? Dat is nog steeds bij hun 
vertrouwde hulpverlener. Maar 
straks ook bij het Maatschappe-
lijk Netwerk Voorst en het CJG 
in het Kulturhus. Makkelijk als 
je niet weet, waar je heen moet 
bij vragen op gebied van jeugd, 

zorg of werk. Onder regie van 
de gemeente werken daar al-
lerlei professionals en vrijwilli-
gers samen.” Wim: “Er geldt een 
overgangsjaar voor wie 1 janu-
ari overgaat van de AWBZ naar 
de Wmo. Zij behouden de zorg 
die ze nu hebben. De gemeente 
zal in de loop van 2015 contact 
opnemen om hun situatie te be-
spreken.”

Wat verandert?
Harjo: “De grootste verandering 
is dat we eerst zullen vragen: 
wat kan u zelf en wat kan uw 
netwerk? Dat betekent een gro-
ter beroep op de mensen in de 
samenleving: familie, buren en 
vrienden. In Voorst zijn op tal van 
vlakken vrijwilligers en professi-
onals actief die daarbij ook een 
rol kunnen spelen”. Wim:  “Denk 
bijvoorbeeld aan de formulieren-
brigade, de sociale raadsvrouw, 
de Stadsbank, het Maatjesproject 
en het Ontmoetingscafé.” Harjo 
vult aan: “En voor gezinnen met 
kinderen is er Home-Start/Door-
start en het CJG4kracht. Een 
jeugdorthopedagoog beoordeelt 
of verdere professionele onder-
steuning of jeugdzorg nodig is.” 

Wim: “Bij Wmo-aanvragen beslist 
de Wmo klantmanager. "

Groeiende samenwerking
Harjo: “De nieuwe werkwijze is 
besproken met de betrokken or-
ganisaties. We hebben afspraken 
gemaakt en het afgelopen jaar el-
kaar beter leren kennen. Iedereen 
die ik de afgelopen maanden heb 
ontmoet wil er een succes van 
maken.” Wim: “Er zijn inkoopcon-
tracten gesloten met allerlei par-
tijen, zodat er keuze voor inwo-
ners is. Er is fl ink geïnvesteerd in 
de samenwerking in Voorst, maar 

misschien verloopt het niet 
meteen zoals we willen. Dan 
willen we in het overgangsjaar 
2015 leren hoe we onze werk-
wijze kunnen verbeteren. On-
der meer de Cliëntenraad Maat-
schappelijke Ondersteuning 
(CMO) heeft een rol om signa-
len op te vangen.”

Wat kan je zelf 
betekenen?
We doen een beroep op onze 
inwoners, om attent te zijn en 
elkaar een handje te helpen 
waar dat kan.” Harjo: “Soms zit 
dat in de kleine dingen. Zo kan 
hulp bij boodschappen al voor-
komen dat iemand een beroep 
op steun van de overheid doet. 
Onder het motto ‘Goede noa-
bers voor elkaar’ heeft een van 
de dorpskernen in hun nieuws-
brief telefoonnummers gepu-
bliceerd voor kleine praktische 
vragen om hulp rondom ver-
voer, boodschappen en/of hulp 
in de tuin. Gewoon voor elkaar 
klaarstaan. 

Wim vult aan: “Mijn bejaarde 
overbuurvrouw moest laatst 
plotseling naar de huisartsen-
post. Dan stap je toch meteen 
in je auto. Op die manier hou-
den we samen de uitgaven 
betaalbaar. Zodat iedereen die 
niet zonder ondersteuning of 
zorg kan, erop kan blijven re-
kenen. Nu en in de toekomst”.

Brief CAK over Wtcg gehad?
De vergoeding vanuit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken 
en gehandicapten (Wtcg) wordt altijd achteraf uitgekeerd. Wie 
deze vergoeding ontvangt, krijgt een brief van het CAK dat het 
rijk deze wet en dus de landelijke vergoeding afschaft. Voorst zal 
de gemeentelijke vergoeding richten op wie dit het hardste nodig 
heeft, omdat de gemeente er minder geld voor krijgt.

  Vragen na beschikking huishoudelijke hulp? 
Bel 745 111

Heeft u net een nieuwe huishoudelijke hulp/verzorging beschik-
king gehad? In 2015 gaat het aantal uren met 1/3 terug en kunt u 
zelf 1 uur per bijkopen voor 7,50 euro. Als dit voor u niet mogelijk 
is, of als u denkt grote problemen te krijgen, neem dan contact 
op. Bel op werkdagen tussen 9 -14 uur naar (0571) 74 51 11. Dan 
bespreken we de mogelijkheden met u.

Maatschappelijk Netwerk Voorst en het 
CJG in het Kulturhus voor vragen op 
het gebied van jeugd, zorg of werk.

Wethouder Wim Vrijhoef: "We zien 1 
januari met vertrouwen tegemoet."

Wethouder Harjo Pinkster: "Ieder-
een wil er een succes van maken."
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Gietelo, Voorst, Empe en 
Klein Amsterdam

Collecte (inzamelactie fl essen) door FanFare Korps Voorst op 
3 januari 2015

Vergunning verleend* Z-14-04032_2014-53988

Klarenbeek Verkoopactie worsten door Muziekvereniging Klarenbeek op 
23 en 24 januari 2015

Vergunning verleend* Z-14-04013_2014-54290

Rijksstraatweg 46 in Wilp Standplaats voor het bakken en verkopen van oliebollen van 
29 t/m 31 december 2014

Vergunning verleend* Z-14-03888_2014-54492

Terwolde en Nijbroek Verkoopactie oliebollen door Muziekvereniging Ons Genoe-
gen Terwolde op 30 december 2014

Vergunning verleend* Z-14-04042_2014-54299

Evenementenvergunning

Dorpsplein in Twello Kerstevent op 19 december 2014 van 18.00 uur tot 21.00 uur
20 december 2014 van 9.00 uur tot 21.00 uur en
21 december 2014 van 12.00 uur tot 17.00 uur

Vergunning verleend* Z-14-04065_2014-54551

Kerklaan in Twello Kerstwandeling op 18 december 2014 van 16.45 uur tot 
19.45 uur

Vergunning verleend* Z-14-03737_2014-54459

Omgevingsvergunning

Binnenweg 43 in Voorst Bouwen carport Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-524

Ennestraat 44 in Steenenkamer Bouwen woning met bijgebouw Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-599

Hazeltweg 1 in Terwolde Vergroten bestaande rundveestal Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-676

Leemsteeg ong. (kad. Voorst Q 290) in 
Wilp

Bouwen berging Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-544

Meester Zwiersweg 6 in Twello Bouwen kapschuur en plaatsen entreepoorten Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-570

Molenweg 16 in Terwolde Plaatsen twee dakkapellen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-563

Omloop 41 in Twello Vergroten woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-672

Oude Rijksstraatweg 24 in Twello Veranderen gevel Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-595

Quabbenburgerweg 15 in Terwolde Herbouwen woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-516

Quabbenburgerweg 21 in Terwolde Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-674

Rijksstraatweg 71 in Wilp Vergroten woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-673

Vaassenseweg 31 in Nijbroek Verbouwen woonboerderij Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-491

Voordersteeg 10 in Twello Bouwen schuur met veranda Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-679

Sloopmelding

Voordersteeg 10 in Twello Slopen schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-678

Tijdelijke verkeersmaatregel

Dorpsstraat in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 19 december 2014 van 18.00 
uur tot 21.00 uur, 20 december 2014 van 9.00 uur tot 21.00 
uur en 21 december 2014 van 12.00 uur tot 17.00 uur

Besluit genomen* Z-14-04065_2014-54551

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van B&W of de burgemeester 
kan een belanghebbende be-
zwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethou-
ders (of de burgemeester, af-
hankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Post-
bus 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 be-
zwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan tevens een 
verzoek tot een voorlopige voor-
ziening worden gericht aan: de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

 Maandag 22 december 2014 
vindt er een mandaatvergade-
ring van de welstandscommissie 
plaats.

Plaats: gemeentehuis van de
 gemeente Voorst
 H.W. Iordensweg 17 
 in 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, Ruimte-
lijke Ordening 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 
nieuwe aanvragen uiterlijk een 
week voor de mandaatvergade-
ring moeten zijn ingediend.

De balie VROM is op werkda-
gen geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, telefoonnummer 
(0571) 27 93 37. 

bekendmakingen
Week 51: 17-12-2014

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 belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op 
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.



voorstwijzer
gemeenteraad

    Raadsvergadering 15 december 2014

Op maandag 15 december 2014 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze 
vergadering is af te luisteren op www.voorst.nl, via “gemeenteraad” naar “vergaderstukken ge-
meenteraad” naar “audioverslagen”. 
De besluiten die genomen zijn, kunt u lezen op dezelfde pagina van de website van de gemeente. 

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?   

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de ronde-tafelge-
sprek ken of een brief of e-mail sturen aan de raad.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
12 januari 19.30 uur Auditcommissie fractie-ingang gemeentehuis Twello
19 januari 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
27 januari 19.00 uur Kennismaking/inloop fractie-ingang gemeentehuis Twello
 Voorster politiek
2 februari 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de 
raadsleden.
Het adres van de raad is: Postbus 9000, 7390 HA Twello; e-mail: raad@voorst.nl, 
twitter: @RaadVoorst.

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette  Jansen (0571) 27 92 17.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u op internet: 
www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/

Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U ontvangt dan 
bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe 
link naar de vergaderstukken.

Openingstijden rond de feestdagen

Het gemeentehuis, de studiezaal van het gemeentearchief, de ge-
meentewerf en Wmo-loket Kulturhus hebben afwijkende openings-
tijden rond de feestdagen.

Rond kerst
Geopend: woensdag 24 december tot 12.15 uur.
Gesloten: woensdag 24 december vanaf 12.15 uur tot maandag 
29 december 8.30 uur. Met uitzondering van de studiezaal van het 
gemeentearchief, deze is maandag 29 december de gehele dag ge-
sloten.

Rond de jaarwisseling
Geopend: woensdag 31 december tot 12.15 uur.
Gesloten: woensdag 31 decem-
ber vanaf 12.15 uur tot maandag 
5 januari 09.30 uur.

Spoedeisende zaken
Voor spoedeisende zaken, zoals 
aangifte van overlijden, kunt u 
contact opnemen met de ge-
meente Voorst, Jan Uiterweerd 
telefoon 06 – 10 47 89 84 of Diny 
Boerkamp-Brugman telefoon 
06 – 10 80 94 50.

Regiotaxi nieuwe tarieven

Vergunningvrij? Gemeente toetst in vooroverleg

afval informatie
Afvalinzameling rond kerst en oud&nieuw

Grijze container gebied 4 en 5
De inzameling van 1e kerstdag 25 december wordt verplaatst 
naar zaterdag 27 december 2014. 

Kunststofi nzameling 
De inzameling van 1e kerstdag 25 december (gebied 3) wordt 
verplaatst naar maandag 29 december 2014.

De inzameling van 2e kerstdag 26 december (gebied 4) wordt 
verplaatst naar dinsdag 30 december 2014. 

Met ingang van het nieuwe jaar schuiven de kunststofi nzamelin-
gen één week op. De eerste kunststofi nzameling begint dus in 
week 3 (vanaf 12 januari) van 2015. 

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl

Zijn uw bouwplannen daadwer-
kelijk vergunningvrij? Het is mo-
gelijk om uw bouwplan, in een 
vooroverleg, door de gemeente 
Voorst te laten toetsen aan het 
bestemmingsplan en de wel-
standsnota. Dit vooroverleg kunt 
u met behulp van een ‘Aanvraag-
formulier preadvies’ (downloa-
den www.voorst.nl ) indienen.

 Vergunningvrij bouwen
Vergunningvrij bouwen is gere-
geld in het Besluit omgevings-
recht. Nu per 1 november 2014 
het Besluit omgevingsrecht ge-
wijzigd is blijkt dat de uitleg van 
de regelgeving rondom vergun-
ningvrij bouwen niet eenvoudig 
te interpreteren is. 
Hierdoor kunnen misverstanden 
met grote consequenties ont-
staan. Want de gemeente moet in 

beginsel handhavend optreden 
als een gerealiseerd bouwwerk 
niet vergunningvrij blijkt te zijn 
én er geen vergunning verleend 
kan worden. Dit kan zelfs leiden 
tot afbraak van het bouwwerk. 

Niet verplicht
Als een bouwwerk vergunning-
vrij is bent u niet verplicht om 
dit te melden of aan te vragen. 
De gemeente Voorst biedt u de 
mogelijkheid om met een voor-
overleg, voorafgaand aan de 
bouw, duidelijkheid te krijgen of 
uw bouwplannen daadwerkelijk 
vergunningvrij zijn. 

U kunt dit uiteraard ook aan een 
deskundige marktpartij vragen.

Digitaal aanvragen
De beoordeling in het voorover-

leg duurt gemiddeld een half 
uur tot een uur en moet daarom 
digitaal aangevraagd worden. 
Hiervoor kunt u op www.voorst.
nl het ‘Aanvraagformulier pre-
advies’ downloaden. Op dit for-
mulier kunt u ook de kosten van 
het vooroverleg vinden. Om tot 
een goed advies te komen heeft 
u ook een goede terreintekening 
nodig met daarop de maatvoe-
ring van alle bouwwerken in 
oppervlakte en hoogte. U dient 
het vooroverleg in door het aan-
vraagformulier met de terreinte-
kening als bijlage (maximaal 10 
Mb aan data) te mailen naar: om-
gevingsvergunning@voorst.nl . 

Meer informatie
Meer informatie: www.voorst.nl . 
Heeft u vragen? Neem dan con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Vergunningen en Handhaving te-
lefoon (0571) 27 93 33.

Vanaf 1 januari 2015 gelden er 
nieuwe tarieven voor inwoners 
van de gemeente Voorst, Apel-
doorn, Brummen, Epe, Lochem 
en Zutphen voor Regiotaxi Gel-
derland. Met deze verhoging 
worden de tarieven gelijkgetrok-
ken met de in andere Gelderse 
gemeenten geldende tarieven.

Met een Wmo-pas
Het opstaptarief voor inwoners 
met een Wmo-pas bedraagt van-
af 1 januari 2015 € 0,60 (was 
€ 0,55). Voor elke vervoerszo-
ne, dus ook voor de 1e zone, 
geldt een tarief van € 0,60 (was 
€ 0,55). Er mag maximaal 5 zo-

nes tegen het lage Wmo-tarief 
gereisd worden. Daarboven 
geldt een tarief van € 7,50 per 
zone. Een enkele taxirit mag niet 
langer dan 10 zones zijn.

Zonder Wmo-pas
Ook mensen zonder een Wmo-
voorziening kunnen gebruik ma-
ken van de regiotaxi. Hiervoor 
geldt een tarief van € 2 per zone. 
Het is mogelijk dat mensen bij 
het reserveren van de Regiotaxi 
Gelderland het advies krijgen 
om met het reguliere openbaar 
vervoer te reizen. Zij betalen een 
zonetarief van € 4 als ze alsnog 
voor de regiotaxi kiezen.  
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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

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

De kerstman weet van NIX

De feestdagen zijn in aantocht. 
Voor jongeren tot 18 jaar is het 
normaal om niet te drinken en te 
roken. Ook niet bij het kerstdi-
ner en op oudejaarsavond. Praat 
hierover met je kind.

Neem de tijd
Neem de tijd voor een gesprek, 
zodat het voor je kind duidelijk 
is dat het om een regel gaat. Leg 
uit en geef informatie waarom je 
de regel ‘niet roken en niet drin-
ken’ stelt en vraag hoe je kind 
er tegenover staat. Dat gaat het 
beste in een één-op-één gesprek.

Een goed gesprek
Een kind vindt een gesprek al 
snel een verhoor. Het is beter 
om een goed gesprek te hebben 
met je kind, dan heel vaak een 
minder goed gesprek. Belangrijk 
voor een goed gesprek is: open, 
belangstellend, elkaar laten uit-

praten, luisteren.

Pas je boodschap aan
Ben je zelf een (veel-)roker of 
drinker, betrek dat dan in je ge-
sprek. Wees eerlijk. Geef toe dat 
het inderdaad niet slim is van 
jezelf. Zelfs in zo’n geval kan 
praten kinderen tegenhouden 
dezelfde kant op te gaan. 

Maak de afspraak van NIX
Een regel is duidelijk voor kinde-
ren als je consequent bent. Dus 
ook bij speciale gelegenheden: 
geen alcohol als je nog geen 
18 bent. Maak een feestelijk al-
coholvrij drankje, op www.hap-
pydrinks.nl staan leuke, lekkere 
recepten. 

Oudjaar buitenshuis
Heef je kind plannen om Oud-
jaar buitenshuis te vieren? Geef 
aan dat ook dan geldt: niet drin-

ken, niet roken. En dat je kind 
een boete riskeert als hij/zij op 
straat, in een café, maar ook op 
een oudejaarsevenement gepakt 
wordt met alcohol. De beste 
leerschool is als het kind zelf de 
boete moet betalen. 

Een gezonde start
Het is goed om duidelijk te zijn 
én te blijven, ook tijdens de 
feestdagen. Zo start uw kind ge-
zond het nieuwe jaar: NIX is de 
afspraak: niet roken en niet drin-
ken onder de 18!

Meer informatie
Dit is een artikel in het kader van 
de gemeentelijke inzet om het 
alcoholgebruik van de jeugd te 
matigen, samen met andere ge-
meenten, politie, Halt, IrisZorg, 
Tactus, GGD Noord- en Oost-Gel-
derland en plaatselijke partners. 
Meer informatie: www.voorst.nl .

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 

Vriendengroep neemt 
cafe Titus over

TWELLO.- Op 31 december zal Café 
Titus het decor zijn van het Oud & 
Nieuw feest-Twello georganiseerd 
door een vriendengroep uit Twello. 
Na het succes van vorig jaar (bij 
het Dorpshart) werd gezocht naar 
een grotere locatie om geen men-
sen meer teleur te hoeven stellen 
dit jaar, aangezien de vorige editie 
binnen twee weken uitverkocht 
raakte. Deze locatie is dus nu gevon-
den in Café Titus waar plek is voor 
250 bezoekers. Wat is er nu gezel-
liger dan na 00.00 uur je vrienden 
en bekenden te ontmoeten in het 
centrum van Twello en elkaar een 
gelukkig nieuwjaar te wensen bij 
een goed feestje? Dit is de insteek 
van de vriendengroep bestaande 

uit; Jeroen Gerrits, Eelco Segers, 
Remco Schut, Thomas van der Vegt, 
Ruben Dashorst, Tom Overmars en 
Jorick Koers die van mening zijn 
dat er de laatste jaren te weinig te 
doen is voor de doelgroep 18 tot 35 
jarigen tijdens de jaarwisseling in 
Twello. De kroeg zal volledig om-
gebouwd worden en de muziek zal 
deze avond verzorgd worden door 
o.a. DJRoy. Voor de bezoekers is er 
gratis champagne en een welkomst-
drankje beschikbaar. Vanaf 22.00 
uur opent Café Titus haar deuren 
en de sluitingstijd is vastgesteld op 
05.00 uur. Kaarten zijn in de ver-
koop bij Primera Oonk voor €15,00. 
Voor meer informatie; www.face-
book.com/NYE.Twello

Mooi resultaat Schrijfmarathon 
Amnesty Voorst
TWELLO.- Op tal van plaatsen in 
Nederland kon men vorige week 
woensdag deel nemen aan de Am-
nesty Schrijfmarathon. In Twello 
had de werkgroep Voorst haar in-
trek genomen in de Openbare Bi-
bliotheek om een ieder de gelegen-
heid te geven brieven te schrijven 
voor gewetensgevangenen die door 
Amnesty International zijn ‘geadop-
teerd’. 

Om 10.00 uur heette Cees van Boc-
kel namens de lokale werkgroep 
de aanwezigen waaronder burge-
meester Jos Penninx welkom. Van 
Bockel zei dat het met de hand 
schrijven van brieven voor ons een 
ouderwetse activiteit is, maar voor 
de slachtoffers van schendingen van 
mensenrechten is het een uiting van 
persoonlijke betrokkenheid. Sinds 
de oprichting van Amnesty Interna-
tional in Nederland in 1961 is het 
schrijven van brieven nog steeds een 
actuele activiteit. Van Bockel no-
digde burgemeester Penninx uit de 
schrijfmarathon te openen door het 
aansteken van de Amnesty kaars. 
Een kaars omwikkeld met prikkel-
draad, het symbool en logo van Am-
nesty. Bij deze kaars hoort de tekst 
van de missie van Amnesty: “het is 
beter een kaars aan te steken dan de 
duisternis te vervloeken”. Van Boc-
kel sloot af met de wens dat iedere 
geschreven brief een stukje licht 
voor de gevangenen mag zijn.

Penninx: ‘’De zes slachtoffers van 
de schending van mensenrechten, 
waarvoor vandaag de brieven wor-
den geschreven, zijn slachtoffer van 
hun overheid. Wij leven in Neder-
land in een vrij en democratisch 
land, terwijl zij vaak zijn overgelaten 
aan de rechteloosheid in hun land. 
Laten we als inwoners van Voorst 
daarom met onze brieven hen een 
steun in de rug zijn. Mede door onze 

brieven zal hun overheid worden 
bepaald bij de onrechtvaardigheid 
waarmee zij met deze gevangenen 
omgaan.’’ De burgemeester schreef 
de eerste brief waarna de andere 
aanwezigen hem volgden. Dat deden 

ongeveer 75 inwoners. Zij schreven 
gemiddeld drie brieven per persoon. 
Met de ca. 80 ondertekende brieven, 
geschreven in de Dorpskerk, kwam 
het totaal op 296 brieven. En dat in 
12 uur, een geweldig resultaat.

Burgemeester Jos Penninx opende de Schrijfmarathon 
door het aansteken van de Amnesty kaars.   
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BIJ ELKE €15

ZEGEL
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-  roomboter amandelstollen, met en zonder 

noten, diverse maten

- krenten en rozijnenbrood met spijs

- krenten tulband broden

- roomboter amandel staven en -kransen

- sucade brood en nog veel meer...... 
nnnssseeeeennnnnnnnnnnnnnnn

Verder natuurlijk een heerlijk 

kerstassortiment uit eigen bakkerij

U IT EIGEN BAKKERIJ

Kansasbrood, heerlijk meergranen

Toscane goud

Zonnepitbolletjes

400 gram

zak 6 stuks

2.00

1.25
2.20

1.49

2.16

ijij

2.00

---- ssssssss
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My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

Twello Duistervoordseweg 2 - Tel. (0571) 27 52 00

’t Olde Geveltje

21 december 12.00 - 17.00 uurTC deelt 180 zakken
oliebollen uit

met diverse
kramen

Casper bekkeN

(in de tent op het Dorpsplein)

(in de tent op het Dorpsplein)

kerstman met arrenslee aanwezig

2 modeshows 14.30 en 15.30 uur

� empelac� e

Winterfair

Live muziek
TWELLO

RINGFOTO VAN DE WORP

EUROPA’S GROOTSTE
MEER DAN 2300 WINKELS IN EUROPA

Alleen geldig bij Intertoys Twello van donderdag 13 september t/m zaterdag 15 september 2012.

Ruud Bakker

®

Je proeft ‘t verschil...

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
DE

Borduurpatronen - Kleinvak - Kledingreparatie

De Knipoog

monique
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My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello
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Twello Duistervoordseweg 2 - Tel. (0571) 27 52 00

’t Olde Geveltje

21 december 12.00 - 17.00 uurTC deelt 180 zakken
oliebollen uit

met diverse
kramen

Casper bekkeN

(in de tent op het Dorpsplein)

(in de tent op het Dorpsplein)

kerstman met arrenslee aanwezig

2 modeshows 14.30 en 15.30 uur

� empelac� e

Winterfair

Live muziek
TWELLO

RINGFOTO VAN DE WORP

EUROPA’S GROOTSTE
MEER DAN 2300 WINKELS IN EUROPA

Alleen geldig bij Intertoys Twello van donderdag 13 september t/m zaterdag 15 september 2012.

Ruud Bakker

®

Je proeft ‘t verschil...

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
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Borduurpatronen - Kleinvak - Kledingreparatie

De Knipoog

monique
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DE KERSTSPECIALS VAN ZONDAG 21 DECEMBER GEOPEND 
VAN 12.00-17.00 UUR

EXPERT TWELLO, 
VAN GHENTSTRAAT 4, 
TELEFOON (0571) 271346

SAMSUNG 
CURVED ULTRA HD TV UE55HU8200

SENNHEISER
Draadloze hoofdtelefoon RS127
• Voor TV, audioset of versterker
• Luister draadloos zonder anderen te storen
• Bereik tot maximaal 150 meter
• Comfortabel te dragen
• Opladen op basisstation
• 3.5 of 6.3 mm audiojack plug

SENNHE
Draadlo
• Voor TV,
• Luister d
• Bereik to
• Comforta
• Opladen
• 3.5 of 6.

BOSCH 
INBOUW VAATWASSER SMV84M10EU
• Volledig integreerbaar
•  4 verschillende programma’s met 3 extra functies: 

IntensiveZone, VarioSpeed en Extra droog
• Starttijdkeuze tot 24 uur
• Zeer stil en zuinig dankzij een laag energieverbruik
• Aquastop met levenslange garantie
• Energieklasse A+

LIEBHERR
KOEL-/VRIESCOMBINATIE CNP3913-21
• Een topproduct voorzien van alle gemakken
• Inhoud koelen 231 liter, vriezen 123 liter en 4 vriesladen
•  Duocooling, door gescheide koelsystemen is er geen 

luchtoverdracht. Dit zorgt er voor dat uw producten niet uitdrogen
• No Frost, dus nooit meer ontdooien van het vriesgedeelte
•  Flexibel interieur, daarmee heeft u de mogelijkheid om in 

te delen zoals u het wenst
• Voorzien van LED verlichting
• Energieklasse A++

 

 

 

49.-

2499.-*

599.-

69.95

2699,-

CANON 
ALL-IN-ONE PRINTER MG3550
•Draadloos printen, kopiëren en scannen
•  Printen en scannen van en naar mobiele 

apparaten

• Ondersteuning voor Apple Airprint
•  Superieure prints met een resolutie tot 

wel 4800 dpi en FINE-cartridges
• Automatisch dubbelzijdig printen

• 55” (139 cm) Curved Ultra HD TV
• 4x meer details dan Full HD
•  3D Smart TV met geïntegreerde WiFi en 

Quad Core processor
•  1000Hz CMR voor scherpe en vloeiende 

actiebeelden
• DVB-T en DVB-Ci+ tuner
• Smart Touch Control
• Energieklasse B
 *Prijs na 200,- retour via Samsung òf u kiest voor de gratis smartwatch Gear S

PANASONIC SMART TV TX42AS650E
• 42” (107 cm) LED-TV met brede kijkhoek
• 1200Hz BLS voor perfect vloeiende beelden

• Smart TV met ingebouwde WiFi
•  TV Anywhere: nu overal ter wereld toegang 

tot je favoriete content
• MyStream voor persoonlijke kijkaanbeveling
• Energieklasse A++

END 

199.-
• Vol en natuurlijk geluid in de palm van uw hand
• Draadloze verbinding via Bluetooth®

• Meegeleverde houder om de luidspreker op te laden
• Slanke en solide behuizing uit één stuk aluminium
• Ingebouwde accu voor maximaal 8 uur afspelen
• Draagbaar ontwerp

BOSE BLUETOOTH® SPEAKER 
SOUNDLINK MINI

TOSHIBA 
LAPTOP C70-B-31M
• Intel® Core™ i3-4005U processor
• 4GB werkgeheugen
• 500GB harde schijf
• Wit design
• Windows 8.1
• HDMI, Bluetooth en HD webcam
* Prijs excl. 6,05 thuiskopieheffi ng

 

499.-*

 

99.-
 

47.-*

Ook verkrijgbaar in
1TB nu 64,-*
2TB nu 92,-*

TOSHIBA 
Externe Harde Schijf
STOR. E BASICS 500GB
• 500GB harde schijf
• Zeer snelle USB 3.0 aansluiting
•  Afm. 11,89 cm lang x 

7,9 cm breed x 1,35 cm dik
* Prijs excl. 1,21 thuiskopieheffi ng

• 3 scheerkoppen
• Werkt op accu
• 1 uur opladen, 50 min. scheren
• Afspoelbaar
• Geïntegreerde trimmer

PHILIPS 
SCHEERAPPARAAT PT860

 

55.-
69.95

 

89.-
•  Heerlijke expresso of lungo 

met één druk op de knop
•  Automatische regeling van 

de hoeveelheid koffi e
• Snelle opwarmtijd van slechts 25 seconden
• Incl. startpakket met 16 Nespresso capsules
• Incl. 20,- koffi e tegoed via Nespresso!

NESPRESSO MAGIMIX
M105 INISSIA ZWART

 

799.-
939,-

FRITEL KOUDE ZONE FRITEUSE 
TURBO SF4150

64.95
• 2300 watt vermogenfunctie
• 3 liter inhoud
• Regelbare thermostaat
•  Cool touch handgrepen aan de zijkant 

voor veiliger vastpakken
•  Het verwarmingselement zorgt voor 

een goede warmteverdeling waardoor 
het bakproces korter is

• 10 jaar garantie

 

749.-
849,-

AEG WASMACHINE SPECIAL 9
• 9 kg vulgewicht en 1400 toeren
•  Woolmark Blue label: meest optimale label in de 

markt voor het wassen van wollen kledingstukken
•  ProSteamprogramma’s; met dit programma kunt u 

bijvoorbeeld uw kleding ontkreuken/opfrissen
•  Starttijdkeuze en resttijdindicatie; bepaal zelf 

wanneer u wast
• 10 jaar motorgarantie op de koolborstelloze motor
• Incl. GRATIS 48 maanden garantie!
• Energieklasse A+++

eur, daarmee heeft u de mogelijkheid om in 
 u het wenst
LED verlichting
e A++

LIEBHERR
KOEL-/VRIE
• Een topproduc
• Inhoud koelen
•  Duocooling, d

luchtoverdrach
• No Frost, dus 
•  Flexibel interie

te delen z
• Voorzien
• Energiek

nterie
zoals
van L

klasse

 

999.-

NU 25% KORTING OP ALLE SAMSUNG LED-VERLICHTING
Koop nu Samsung LED-verlichting en maak kans op een romatisch weekend 
naar de lichtstad Parijs! Kom naar de winkel voor ons ruime assortiment!
* na 25% korting

 

4.39*
AL VANAF

EXPERTPRIJS

EXPERTPRIJS

EXPERTPRIJS

EXPERTPRIJS

EXPERTPRIJS

EXPERTPRIJS

EXPERTPRIJS

EXPERTPRIJS

Twello Centrum en plaatselijke horeca organiseren Winterfair 

 
Ondernemers van Twello Centrum 
laten een wens in vervulling gaan*

Kinderen van 6 t/m 10 jaar kunnen een kerstwens inleveren voor iemand die het op dit moment echt nodig 
heeft. Na inlevering van deze bon op zaterdag 20 december tussen 10.00 - 17.00 uur (in de tent of bij de kerst-
boom op het Dorpsplein)  kunnen de kinderen gratis grabbelen uit de Schatkamer van de Kerstman.

Kerstwens voor:

Kerstwens:

Ingeleverd door:

Naam:

Adres: 

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

*Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Twello Centrum

�

Modeshows op zondag 21 december
Zondagmiddag worden er in de tent op het dorpsplein twee modeshow georganiseerd. De ge-
zamenlijke modezaken van Twello hebben modebureau Visage uitgenodigd om deze shows 
te gaan verzorgen. Om 14.30 uur start de eerste show en de tweede begint om 15.30 uur. 
Diverse modellen zullen op de catwalk de kleding, schoenen  en brillen showen van de 
plaatselijke modezaken. 
Deelnemende modezaken zijn: Nikki’s Fasion, Nicolle Mode, Huiskes Mode, Dekker Man-
nenmode, Buitink Sport 2000, Meer dan Schoenen, Diva Lingerie, Centro House of Jeans, 
Hannah, WillyS Mode, My Way Mode, Van Rein Schoenen en Oogwereld Jos,

10 oliebollen. De oliebollen zijn beschikbaar ge-
steld door: Bakker Bart, In de Soete Suikerbol en 
C1000 Binnendijk.

Vrijdag
Vrijdagavond 19 december winkels open tot 
21.00 uur. In de tent wordt een (besloten) bedrij-
venborrel georganiseerd.

Zaterdag
Zaterdag 20 december zijn de winkels open tot 
17.00 uur. Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen kinde-
ren tussen de 6 en 10 jaar oud op het Dorpsplein 
hun kerstwens inleveren (zie bon op deze pagi-
na). Deze kerstwens moet betrekking hebben op 
iemand die het op dit moment echt nodigt heeft. 
De promotiecommissie van Twello Centrum 
zoekt de meest originele wens eruit en zal deze 
vervullen. Op het Dorpsplein staat een ‘Snow-
globe’ waarin ouders met hun kinderen plaats 
kunnen nemen en dan op de foto worden gezet. 
Ook kan er tussen 13.00 en 16.00 uur een gratis 
rondrit gemaakt worden in de Arrenslee met op 
de bok de Kerstman.
Zaterdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur is de 
scouting aanwezig om de kinderen te vermaken 
met o.a. een klimwand, grote sjoelbak en langlauf 
ski’s, broodjes bakken en sleutelhangers maken. 
’s Avonds is er in de tent een grote AprèsSki Par-

ty van 20.30 tot 24.00 uur georganiseerd door de 
plaatselijke horeca.

Zondag 
Koopzondag 21 december zijn diverse winkels 
open van 12.00 tot 17.00 uur en is er tevens 
rond de tent een Kerstmarkt waar ca. 22 stand-
houders (hobbyisten) aan deel zullen nemen 
met uiteenlopende artikelen die betrekking 
hebben op de kerst. In de tent zijn er 2 mode-
shows  om 14.30 uur en 15.30 uur met kleding, 
schoenen en brillen van 13 deelnemende mo-
dezaken  uit Twello. In de tent is livemuziek 
van Casper Bekken. Ook kan er tussen 13.00 
en 16.00 uur een gratis rondrit gemaakt wor-
den in de Arrenslee met op de bok de Kerst-
man. Zondagmiddag staat de ‘Snowglobe’ op-
nieuw in het centrum, dan bij Intertoys

Stempelactie
Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 december 
wordt er door de TC winkeliers een stempelac-
tie georganiseerd. Ongeacht het aankoopbedrag 

ontvangt u op deze drie dagen een stempel. Uit 
de ingeleverde stempelkaarten, met 3 verschil-
lende stempels, worden 180 kaarten getrokken 
en de winnaars worden beloond met een zak à 

Uitgebreid programma rond 
feesttent op het dorpsplein 
TWELLO.- De promotiecommissie van Twello centrum en de gezamenlijke horeca organiseren 
op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 december een ‘Winterfair’ in het centrum van Twello. 
Op het dorpsplein wordt een grote feesttent geplaatst. In de tent en er omheen zullen diverse 
activiteiten worden georganiseerd. 
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Een ijzersterke familie 
Te Dorsthorst

TWELLO.- Naar alle waarschijn-
lijkheid mogen de broers en zussen 
van de familie Te Dorsthorst zich de 
oudste familie van de provincie Gel-

derland noemen, samen zijn ze 893 
jaar. Op dinsdag 16 december j.l. 
vierde de in Twello woonachtige en 
op een na oudste broer Piet (89) zijn 

verjaardag. Opmerkelijk aan deze 11 
broers en zussen dat allen op hoge 
leeftijd nog in leven zijn en dat ze 
allemaal nog zelfstandig wonen. 

Zittend vlnr: Wenny (86), Mies (92), Piet (89), Anny (84). Staand vlnr: Doortje (83), Ciel (79), Ria (76), 
Diny (81), Henk (78), Chrisje (74), Gerard (71).

Zingende Vrouwen van Nu
WELSUM.- Woensdag 17 december vieren de dames van de Vrouwen van 
Nu, afdeling Welsum, kerst met de zanggroep Nostalgie uit Vaassen. Deze 
groep laat de dames genieten en/of meezingen van een Nederlandstalig 
kerstprogramma. Aanvang 19.30 uur in dorpshuis “de Bongerd”. Voor in-
lichtingen kunt u terecht bij Gezien Visch tel: (0571) 29 18 66 .

Kinderspeelmiddag op 
boerderij “De Adelaar” 

VOORST.- Op dinsdag 23 december en dinsdag  30 december kunnen kin-
deren tot en met en hun begeleiders komen spelen op boerderij De Adelaar  
van 13.30 tot 16.30 uur. Het kost € 3.00 voor jong en oud. Je kunt spelen in 
de speelschuur, hutten bouwen in het stro, in de zandhoek, op de trampo-
line of minigolf of buiten spelen, skelteren of knuffelen met de konijntjes. 
Er is veel te doen op de boerderij. Voor de begeleiders is de skybox boven 
in de speelschuur warm om daar gezellig te zitten en zo hun kinderen in de 
gaten te houden. Er is géén oppas. Tegen een kleine vergoeding is er warme 
chocolademelk/koffie of limonade en er worden heerlijke oliebollen gebak-
ken. Opgeven kan via info@campingdeadelaar.nl of (0575) 50 19 72. U vindt 
boerderij “De Adelaar “ aan de Rijksstraatweg 49, Voorst.

DE KERSTSPECIALS VAN ZONDAG 21 DECEMBER GEOPEND 
VAN 12.00-17.00 UUR

EXPERT TWELLO, 
VAN GHENTSTRAAT 4, 
TELEFOON (0571) 271346

SAMSUNG 
CURVED ULTRA HD TV UE55HU8200

SENNHEISER
Draadloze hoofdtelefoon RS127
• Voor TV, audioset of versterker
• Luister draadloos zonder anderen te storen
• Bereik tot maximaal 150 meter
• Comfortabel te dragen
• Opladen op basisstation
• 3.5 of 6.3 mm audiojack plug

SENNHE
Draadlo
• Voor TV,
• Luister d
• Bereik to
• Comforta
• Opladen
• 3.5 of 6.

BOSCH 
INBOUW VAATWASSER SMV84M10EU
• Volledig integreerbaar
•  4 verschillende programma’s met 3 extra functies: 

IntensiveZone, VarioSpeed en Extra droog
• Starttijdkeuze tot 24 uur
• Zeer stil en zuinig dankzij een laag energieverbruik
• Aquastop met levenslange garantie
• Energieklasse A+

LIEBHERR
KOEL-/VRIESCOMBINATIE CNP3913-21
• Een topproduct voorzien van alle gemakken
• Inhoud koelen 231 liter, vriezen 123 liter en 4 vriesladen
•  Duocooling, door gescheide koelsystemen is er geen 

luchtoverdracht. Dit zorgt er voor dat uw producten niet uitdrogen
• No Frost, dus nooit meer ontdooien van het vriesgedeelte
•  Flexibel interieur, daarmee heeft u de mogelijkheid om in 

te delen zoals u het wenst
• Voorzien van LED verlichting
• Energieklasse A++

 

 

 

49.-

2499.-*

599.-

69.95

2699,-

CANON 
ALL-IN-ONE PRINTER MG3550
•Draadloos printen, kopiëren en scannen
•  Printen en scannen van en naar mobiele 

apparaten

• Ondersteuning voor Apple Airprint
•  Superieure prints met een resolutie tot 

wel 4800 dpi en FINE-cartridges
• Automatisch dubbelzijdig printen

• 55” (139 cm) Curved Ultra HD TV
• 4x meer details dan Full HD
•  3D Smart TV met geïntegreerde WiFi en 

Quad Core processor
•  1000Hz CMR voor scherpe en vloeiende 

actiebeelden
• DVB-T en DVB-Ci+ tuner
• Smart Touch Control
• Energieklasse B
 *Prijs na 200,- retour via Samsung òf u kiest voor de gratis smartwatch Gear S

PANASONIC SMART TV TX42AS650E
• 42” (107 cm) LED-TV met brede kijkhoek
• 1200Hz BLS voor perfect vloeiende beelden

• Smart TV met ingebouwde WiFi
•  TV Anywhere: nu overal ter wereld toegang 

tot je favoriete content
• MyStream voor persoonlijke kijkaanbeveling
• Energieklasse A++

END 

199.-
• Vol en natuurlijk geluid in de palm van uw hand
• Draadloze verbinding via Bluetooth®

• Meegeleverde houder om de luidspreker op te laden
• Slanke en solide behuizing uit één stuk aluminium
• Ingebouwde accu voor maximaal 8 uur afspelen
• Draagbaar ontwerp

BOSE BLUETOOTH® SPEAKER 
SOUNDLINK MINI

TOSHIBA 
LAPTOP C70-B-31M
• Intel® Core™ i3-4005U processor
• 4GB werkgeheugen
• 500GB harde schijf
• Wit design
• Windows 8.1
• HDMI, Bluetooth en HD webcam
* Prijs excl. 6,05 thuiskopieheffi ng

 

499.-*

 

99.-
 

47.-*

Ook verkrijgbaar in
1TB nu 64,-*
2TB nu 92,-*

TOSHIBA 
Externe Harde Schijf
STOR. E BASICS 500GB
• 500GB harde schijf
• Zeer snelle USB 3.0 aansluiting
•  Afm. 11,89 cm lang x 

7,9 cm breed x 1,35 cm dik
* Prijs excl. 1,21 thuiskopieheffi ng

• 3 scheerkoppen
• Werkt op accu
• 1 uur opladen, 50 min. scheren
• Afspoelbaar
• Geïntegreerde trimmer

PHILIPS 
SCHEERAPPARAAT PT860

 

55.-
69.95

 

89.-
•  Heerlijke expresso of lungo 

met één druk op de knop
•  Automatische regeling van 

de hoeveelheid koffi e
• Snelle opwarmtijd van slechts 25 seconden
• Incl. startpakket met 16 Nespresso capsules
• Incl. 20,- koffi e tegoed via Nespresso!

NESPRESSO MAGIMIX
M105 INISSIA ZWART

 

799.-
939,-

FRITEL KOUDE ZONE FRITEUSE 
TURBO SF4150

64.95
• 2300 watt vermogenfunctie
• 3 liter inhoud
• Regelbare thermostaat
•  Cool touch handgrepen aan de zijkant 

voor veiliger vastpakken
•  Het verwarmingselement zorgt voor 

een goede warmteverdeling waardoor 
het bakproces korter is

• 10 jaar garantie

 

749.-
849,-

AEG WASMACHINE SPECIAL 9
• 9 kg vulgewicht en 1400 toeren
•  Woolmark Blue label: meest optimale label in de 

markt voor het wassen van wollen kledingstukken
•  ProSteamprogramma’s; met dit programma kunt u 

bijvoorbeeld uw kleding ontkreuken/opfrissen
•  Starttijdkeuze en resttijdindicatie; bepaal zelf 

wanneer u wast
• 10 jaar motorgarantie op de koolborstelloze motor
• Incl. GRATIS 48 maanden garantie!
• Energieklasse A+++

eur, daarmee heeft u de mogelijkheid om in 
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LED verlichting
e A++

LIEBHERR
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• Een topproduc
• Inhoud koelen
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• No Frost, dus 
•  Flexibel interie

te delen z
• Voorzien
• Energiek

nterie
zoals
van L

klasse

 

999.-

NU 25% KORTING OP ALLE SAMSUNG LED-VERLICHTING
Koop nu Samsung LED-verlichting en maak kans op een romatisch weekend 
naar de lichtstad Parijs! Kom naar de winkel voor ons ruime assortiment!
* na 25% korting
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KORTINGSBON: 
10% korting

op de gehele collectie 20&21 december 2014

December, schitteren, sfeervol, 
gezelligheid, verwennen...

Speciaal voor onze klanten organiseren wij een 
verwen-weekend op 20 & 21 december.

In onze sfeervol ingerichte winkel kunt u dan 
de volledige collecties van Manu en Rolf Kremer 

bewonderen.

Laat u verrassen...

Stationsstraat 13, 7391 EG Twello, telefoon 0571 27 66 47 
website www.accentgoudsmederij-juwelier.nl

Manu

Alfex korting 25%

Rolf Kremer 

in Kerstsfeer!
vr. 19, za. 20 en 
zo. 21 december

winterfair� eervol winkelen voor de kerst T

21 december van 12.00 tot 17.00 uur

koopzondag

Kerstmiddag bij Zonnebloem

TWELLO.- Meer dan tachtig gasten 
en vrijwilligers hebben vorige week 
woensdag een heel plezierige mid-
dag beleefd in gebouw Irene tijdens 
de kerstmiddag georganiseerd door 
de Zonnebloem afdeling Twello 
Oost. Voorzitster Riet Heidenrijk 
verwelkomde de aanwezigen en 
presenteerde het programma. Voor 
de muzikale omlijsting zorgde Rein 
Pennekamp uit Deventer. Ook be-
langrijk bij zo’n middag is dat de 
Zonnebloemgasten ruimschoots in 
de gelegenheid zijn  om elkaar te 
ontmoeten en bij de praten. De heer 
Oosterveld, voormalig voorzitter 
van de Zonnebloem, regio Voorst 
las een door hem zelf geschreven 
verhaal voor. Het onderwerp van 
het verhaal lag dicht bij de mensen 
en er werd ademloos geluisterd. 
Het verhaal ging over een dame die 
al enige jaren haar echtgenoot was 

verloren. Ze mijmerde over vroeger, 
over betere tijden. Over de verander-
de verhouding tussen man en vrouw 
en over de betekenis van het geloof 
en de kerk in deze tijd. Over de ver-
warring die dat met zich mee bracht. 
In mooie volzinnen las Oosterveld 
over de ervaringen van de vrouw die 
na een val via het ziekenhuis in het 
verzorgingshuis terecht kwam. Over 
hoe de eenzaamheid toesloeg en 
over de bijzondere manier waarop 
haar familie haar toch nog een mooie 
kerst bezorgde. De auteur werd met 
een luid applaus beloond voor zijn 
verhaal en voor zijn duidelijke en 
rustige manier waarop hij voorlas. 
Om half vijf sloot Riet Heidenrijk 
de zeer geslaagde middag af met een 
dankwoord aan de vele vrijwilligers. 
Foto’s van deze middag kunt u zien 
op:  http://regio-voorst.zonnebloem.
nl

Energie zuinige ster straalt weer 
boven de Hoop
KLARENBEEK.- Comité Dorps-
verfraaiing, onderdeel van 
Klarenbeeks Belang, heeft de 
ster in 2010 vernieuwd, de 
constructie is veranderd en de 
vorm bleef behouden. De keus 
de oude houten ster toen te ver-
anderen in een nieuwe alumi-
nium constructie toont nu weer 
aan dat de inzet van Andries 
Dolman en zijn medewerkers 
van HCS dienstverlening goed 
werk heeft verricht. De rest van 
de constructie is in elkaar gezet 
zodat de ster op de wieken van 
de molen geplaatst kan worden. 
Afgelopen zaterdag 13 decem-
ber kwamen de mannen van 
het comité en de molenaar weer 
in actie om de ster te plaatsen. 
De verlichting werd toen ook 
meteen onderhanden genomen, 
heel vooruitstrevend en ener-
giezuinig werd er nieuwe LED-
verlichting geplaatst.

Stralende ster
De ster staat inmiddels op de 
molen en is weer in de wijde 
omtrek te zien. Het comité is 
erg tevreden en kan zo nog wel 
jaren vooruit. Het comité wil 
de familie Pijnappel van molen 
de Hoop bedanken omdat zij al 
vele jaren hun medewerking 
verlenen voor het plaatsen van 
de ster.

Energie zuinige ster straalt 
boven Klarenbeek.

Zondag21 decembergeopend12.00-17.00 uur
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in Kerstsfeer!
vr. 19, za. 20 en 
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EEN ONTSPANNEN KERST
BEGINT BIJ BAKKER BART

Bakker Bart
Van Ghentstraat 5
7391 CR Twello
Tel. (0571) 27 25 05

KERST
STOL
Diverse soorten

FEEST
BARTJE®
Gevuld met 
roomspijs.

KERST
STAAF
Gevuld met amandel-
spijs.

LUXE
KWARKBOL
Gevuld met bitter-
koekjes en amaretto.

2.75 1.25 2.95
VANAF P/ST

FIJNE 
FEESTDAGEN! 5.00

2 voor
3.25

Zondag21 decembergeopend12.00-17.00 uur

Voorster kerstmarkt in de kerk
VOORST.-  Vorig jaar werd de Kerst-
markt voor Reskevo voor de eerste 
keer gehouden op het kerkplein. 
Vanwege de striemende kou zocht 
de organisatie dit jaar naar een an-
dere opzet. Gekozen werd voor een 
kerstmarkt in de kerk al vond dat niet 
iedereen een goed idee. Het kwam 
vrijdag echter wel heel goed uit: In 
het hele land moesten kerstmarkten 
vanwege de hevige regen en storm 
afgelast worden. In de kerk bleven 
bezoekers lekker droog. Het aanbod 
van kerstartikelen was zeer divers, 
van kerstknuffel met een gebreide 
sjaal tot kerstservies en kerst(bloem)
stukken (125 stuks!) en er werd goed 
verkocht. De markt werd opgeluis-
terd door muziek van onder andere 
hoornblazers en viool van Elanor 
Bijkerk (8).  Zij speelde van begin tot 
einde van de markt voor de voedsel-
bank. Alleen voor warme snert, cho-
cola en broodjes moesten bezoekers 
uitwijken naar het Dorpshuis, de 
horecatent kon niet worden opgezet 
vanwege de storm. Ondanks de stro-
mende regen kwamen veel mensen 
naar de kerstmarkt, goed voor een 
bruto-opbrengst van ruim € 4000,00. De kerstmarkt in Voorst werd in de kerk gehouden

Geslaagde eerste Benefiet(s)
avond Klarenbeek
KLARENBEEK.- Afgelopen vrijdag was café De Nieuwe Zweep het de-
cor voor de eerste Benefiet(s)avond van het Alpe d’huZes team Kla-
renbeek. De rockband Midnight verzorgde deze avond belangeloos een 
stevig stukje rockmuziek waarop vele Klarenbekers waren afgekomen.

Opbrengst
Iedere bezoeker betaal-
de vijf euro entree voor 
de Alpe en daarnaast 
doneerde De Nieuwe 
Zweep een deel van de 
drankopbrengst voor 
het goede doel. De 
band Midnight liet be-
zoekers tegen betaling 
met hen meezingen 
en ook dat ging naar 
de Alpe d’HuZes-pot. 
De avond bracht maar 
liefst 1.360,00 euro 
voor de kankerbestrij-
ding. Mila Wolters, 
met haar twaalf jaar de 
jongste deelnemer uit 
Klarenbeek, bakte deze 
avond samen met haar 
vriendinnen tosti’s 
voor de bezoekers en 
haalde daarnaast ook 
nog eens 224,00 euro 
op. Het is voor het eerst 
dat er team, bestaande 
uit alleen maar Klaren-
bekers, meedoet aan het bekende 
fietsevenement in Frankrijk. Sjors 
Alferink, Theo Dijkhof, Frans Kle-
verwal, Annie Zuidema, Bert van 
Gurp, Bennie Leisink, Harry Spij-
kerbosch en Andre en Mila Wolters 
zijn er niet alleen op gebrand zo 
vaak mogelijk de Nederlandse berg 
in Frankrijk te bedwingen, maar wil-
len daarnaast ook nog eens zoveel 

mogelijk geld binnen halen. Like de 
facebookpagina Alpe d’HuZes team 
Klarenbeek en blijf dit team volgen. 
Wilt u doneren, heeft u een geldinza-
meltip of wilt u hun persoonlijke ac-
tiepagina’s bekijken, ga dan naar de 
website www.deelnemers.opgeve-
nisgeenoptie.nl en vul daar de naam 
van de betreffende deelnemer in. 

Alpe d’HuZes team Klarenbeek 
klaar voor de start.Kerst  met Cadenza

TWELLO.- De feestelijk aangeklede Martinuskerk biedt een warm welkom aan alle bezoekers afgelopen 
zaterdagavond. het fraaie landschap van dennenbomen en de kerststal met vee, waar de heilige Familie en 
de Drie Koningen hun plek later zullen krijgen, ligt er vredig bij. En onder de verlichte Ster van Bethlehem 
wordt op indrukwekkende wijze gemusiceerd. 

‘Jericho’ is één van de hoogtepunten van de 
avond. Daarin verklankt de Belgische Bert Ap-
permont het verhaal uit het boek Jozua, dat de 
verovering van de stad Jericho door de Israëlie-
ten beschrijft. De stad is niet zomaar inneem-
baar en daarom trekken de legers dagenlang 
rond de stadsmuur. Als de soldaten deze rond-
gang zeven keer achtereenvolgend doen, de 
priesters oorverdovend op de bazuinen blazen 
en ook het volk uit volle borst schreeuwt, stort 
de muur in. Het is dirigent Jos Jansen en zijn 
orkest uitstekend gelukt om dit muzikaal te ver-
woorden en soms worden de grenzen van het 
verdraagbare qua volumen bereikt. Wonderwel 
blijven de gebrandschilderde ramen in de kerk 
op hun plaats en aan het einde wordt de rust 
hervonden. 
‘It’s a Wonderfull Christmas’ van Michael Smith 
was ook voor de dirigent een onbekend kerstlied 

maar zeker de moeite waard om voorgedragen 
te worden. Het orkest is zoals gebruikelijk ver-
tegenwoordigd met klarinet, saxofoon, dwars-
fluit, hobo, fagot, euphonium, bas, trombone, 
hoorn en trompet. Zes heren op de achtergrond 
zijn onmisbaar, want zonder hen kan niet ge-
musiceerd worden. Zij bespelen het slagwerk, 
triangel, xylofoon, bekken en ratel op het juiste 
moment. En dan een medley van Wagner. “Een 
echte uitdaging en soms lastig om te spelen”, 
merkt de dirigent op. Vervolgens is te horen 
en te voelen dat de oerkrachten loskomen. Het 
oor moet opnieuw wennen en de kerk schudt 
soms op haar grondvesten. Maar het is en blijft 
genieten tot de laatste noot. Iedereen wordt al-
vast ondergedompeld in kerstsfeer en er was 
ook gelegenheid om mee te zingen en zelfs om 
te swingen. Een waardige en sfeervolle opmaat 
naar Kermis 2014. 

En op alle niet afgeprijsde 
artikelen 10% kortingaarttiikeeleen 10%% kkoorrtiinnggg kkoorrtiinggg

Op koopzondag 21 december 

staat er een heerlijke kerstborrel 

voor u klaar!

20%

i

30%
15%

* Uitgezonderd D.Face jeans en overige aanbiedingen, geldig t/m zondag 21 december 2014

Opruiming 
is begonnen!

alle broeken

Zondag21 decembergeopend12.00-17.00 uur

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

http://www.deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl
http://www.deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl


WinterFair

vrijdag 19 december:

van 20:00 tot 23:00 uur (besloten) Kerstborrel voor ondernemers  
met live muziek van One For All

�������zaterdag 20 december:

 Kerstman met arreslee | Scouting | de Schatkamer van de Kerstman 
Actie Kerstwens met kadootjes | 20.30-24.00 uur APRES SKI PARTY 
KOOPZONDAG 21 december (winkels open van 12:00-17:00 uur):

  Kerstmarkt |  Kerstman met arreslee
 Modeflitsen vanaf 14.00 met live muziek van Casper Bekken

  en nog veel meer….

DORPSPLEIN TWELLO
19-20-21 december 2014

ondernemersvereniging Twello Centrum presenteert:

 Modeflitsen vanaf 14.00 met ve p

Twello Centrum
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Koopzondag 21 december

20% Korting
op de gehele collectie

m.u.v. aanbiedingen en acties

www.divalingerie.nl
Duistervoordseweg 15

Twello

 
 

S
a

le
 

Marktstraat 2 Twello 

Winterfair in Twello
19, 20 en 21 december

Zondag 21 december zijn we geopend van 12.00u tot 17.00u
Modeflitsen in de tent op het dorpsplein 14.30u en 15.30u. 
Kom kijken!

20/30/40% korting
op de gehele collectie

Nu stapel(s)korting, zondag 21 dec. start onze opruiming!
Duistervoordseweg 9a - Twello - www.willys.nl - 0571/280357

Gemeente Voorst mag thuishulp 
niet zomaar verminderen
De gemeente Voorst mag de huishoudelijke zorg aan mensen niet zo-
maar verminderen of stopzetten. De gemeente Voorst kort op de zorg en 
heeft geen onderzoek gedaan welke zorg mensen nodig hebben en dat 
is in strijd met de Wet en de uitspraak van de rechter in Groningen van 
9 december jl.  Het Ombudsteam Voorst helpt mensen om bezwaar te 
maken tegen het besluit van de gemeente Voorst.
De gemeente Voorst heeft in december veel mensen een brief gestuurd 
waarin is meegedeeld dat met ingang van 1 januari 2015 de huishou-
delijke zorg met 30% wordt gekort. De gemeente wil die vergoeding op 
1 januari, als de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
ingaat, als bezuiniging doorvoeren. Mensen zijn daardoor overvallen. 
“Op 9 december krijg ik een brief , drie weken voor 1 januari 2015,” zegt 
een oudere man die verder anoniem wil blijven. “Dankzij de vijf uur 
huishoudelijke hulp die wij per week krijgen kunnen we nog zelfstan-
dig wonen. De gemeente, die de huishoudelijke hulp moet bekostigen, 
schrapt daar zonder enig overleg of gesprek gewoon 1,5 uur vanaf.” 
Binnen de gemeente Voorst hebben vele honderden ouderen, gehandi-
capte en chronisch zieke mensen een dergelijke brief gehad van de ge-
meente. Zij raken een flink deel van de huishoudelijke hulp kwijt. Hulp 
die buren, vrienden of familie niet zo maar kunnen overnemen. “Wij 
wonen in een straat met heel veel ouderen en chronisch zieke mensen,” 
zegt dezelfde man. “Moeten wij nu elkaar gaan helpen, dat gaat gewoon 
niet.”
Volgens de Rechter in Groningen die op 9 december jl. een uitspraak 
heeft gedaan in een zaak die was aangespannen door een dochter en 
haar ouders van 88 en 89 jaar tegen de gemeente Dantumadeel, moeten 
gemeenten naar de specifieke situatie van de cliënten onderzoek doen 
voordat zij een besluit nemen. 
De gemeente Voorst gaat zonder onderzoek, met een algemene maatregel 
als bezuiniging, mensen korten op de huishoudelijke zorg. Het Ombuds-
team Voorst adviseert gedupeerden bezwaar te maken tegen dit besluit. 
Het Ombudsteam Voorst is een initiatief van de Partij van de Arbeid 
afdeling Voorst en helpt mensen om dit bezwaarschrift op te stellen.
Het Ombudsteam is bereikbaar: T: (06) 48 53 59 79, E: voorst@pvda-
ombudsteam.nl

Adriaan Bouwmeester 40 jaar lid 
KLARENBEEK.- Adriaan Bouwmees-
ter is als schutter op 6 december 1974 
komen schieten bij schietvereniging 
De Treffers. Zelfs na 40 jaar komt 
Adriaan nog altijd trouw bijna elke 
week schieten. In april 1983 werd hij 
voor de eerste keer kampioen met De 
Treffers.
In totaal heeft Adriaan veertien keer 
een kampioenschap met de vereni-
ging mogen vieren in 40 jaar. En heeft 
meerdere malen zelf een beker in ont-
vangst mogen nemen. Adriaan was op 
6 december 40 jaar lid en is ondertus-
sen 22 jaar voorzitter van de vereni-
ging. Een hele prestatie om het zolang 
vol te houden, maar dit komt natuur-
lijk mede door de gezellige avonden 
en mede / collegae schutters. Adriaan 
is ondertussen benoemd tot Erelid 
van de schietvereniging.
Mochten er nu mensen zijn die de 
vereniging willen komen versterken, 
zijn zij op de vrijdagavond van harte 
welkom in Ons Gebouw aan de Woud-
weg. Adriaan wordt nog vele jaren 
schietplezier toegewenst namens De 
Treffers. 

Expositie gedekte tafels van Bert Loman in 
kunststudio Mirjam Tiggeloven
 
VOORST.- De expositie van gedekte tafels in Angerlo was een groot succes. De expositie is bezocht door ruim 900 
bezoekers. Van 11 december 2014 tot 11 januari 2015 is er in de kunststudio aan de Beekstraat 34 te Apeldoorn in 
het kader van 15 jaar “verborgen tuinen” een tweede expositie van  gedekte tafels van Bert Loman. Hij vindt het fijn 
om in zijn geboortestad te mogen exposeren. De openingstijden van de kunststudio zijn: Maandag van  13.00 -  17.00 
uur. Woensdag van  13.00-  16.00 uur. Donderdag van 11.00-  17.00 uur. Zaterdag van 13.00 -  16.00 uur. Extra open 
op: Koopavond 18 december tot 21.00 uur en Koopzondag 21 december van 13.00 tot 16.00 uur. Kunststudio Mirjam 
Tiggeloven: www.kunststudiomirjamtiggeloven.nl

Zondag21 decembergeopend12.00-17.00 uur

Zondag

21 december

geopend

12.00-17.00 uur

mailto:voorst@pvda-ombudsteam.nl
mailto:voorst@pvda-ombudsteam.nl
http://www.kunststudiomirjamtiggeloven.nl
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Huiswijn

Wijnhuis Ruud Bakker 
Stationsstraat 14 TWELLO

Tel. (0571) 275 757

Wijnhuis Slijterij
 Ruud Bakker

Nu 6 halen 5 
betalen

ve
eserve

Gratis thuis bezorgd 
(gemeente Voorst)

4,99 p.fl
Rood - wit - Rosé

GRATIS
    Glühwein 
         proeven Zondag21 decembergeopend12.00-17.00 uur

Zondag21 decembergeopend12.00-17.00 uur

OPRUIMING
WINTERCOLLECTIE

Twello Duistervoordseweg 2 
Tel. (0571) 27 52 00
TRENDY MODE VOOR HEM EN HAAR

20%
KORTING30%

KORTING

40%
KORTING

HEEL VEEL 
MODE MET

EN 
MEER
Vero Moda - Garcia Jeans - Enjoy

Il Dolce - Lerros - Street One - Esprit 
Mustang - Cars Jeans - Pearle Nera 

TomTailor enz...
Sandwich - Expresso - Enjoy - Soya - Angels 

Cecil - Dreamstar enz...

Zondag21 decembergeopend12.00-17.00 uur

Herdertjestocht

VOORST.- Vanaf de kerstmarkt werd vrijdag een herdertjestocht gehouden. Een kerstspel nu 
eens niet in de kerk maar in de open lucht. Samen met de kinderen werd het kerstverhaal be-
leefd alsof het in Voorst gebeurde. De kinderen gingen met Simon de herder op weg. Eerst naar 
het veld waar de schapen graasden. In het veld verscheen een engel die vertelde over een kindje. 
Na een muzikaal intermezzo gingen de herders weer op weg en op zoek naar het kind. Onder-
weg kwamen ze verschillende mensen tegen, spannend in het donker! Na een bezoek aan de 
herberg volgden de herdertjes herder Simon in de richting van de ster, die aan de kerktoren hing, 
precies boven de stal voor de kerk. De kerststal met Jozef, Maria en een echt kindje. Natuurlijk 
waren de dieren en de drie koningen ook aanwezig. Dat de regen tijdens de eerste twee van de 
drie tochten met bakken uit de hemel kwam deerde de vele kinderen niet. De honderden potjes 
met waxinelichtjes langs de route konden de voortdurende regen echter niet aan. De kostuums 
en locaties, het idee en de honderden uitgeregende lichtjes, kortom de hele herdertjestocht ver-
dient een herhaling onder gunstiger weersomstandigheden.

De herdertjes gingen met herder Simon in de stromende regen op weg .
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VOORST.- De kinderen van de buitenschoolse opvang de Bonte Bende van Ut 
Trepke maakten samen meer dan 100 kerstbakjes met ouders en/of grootouders.

Antwoorden op 
vragen over zorg 
stellen niet gerust
TWELLO.- De meeste aanwezigen op de thema-avond met Kamerlid 
Mona Keijzer (cDA) en wethouders uit de Gemeente Voorst zijn het 
erover eens: “De verwarring over de nieuwe zorg en participatiemaat-
schappij is nauwelijks gereduceerd en men vraagt zich af wat de meer-
waarde is van deze avond. Naast een enkel positief geluid was dit een 
veel gehoorde opmerking na afloop.

De zaal bij Brasserie Korderijnk zit 
vol; een gemêleerd gezelschap van 
zorgaanvragers en zorgaanbieders. 
Omdat gemeenten vanaf 1 janu-
ari 2015 verantwoordelijk zijn voor 
vele zorgtaken voor gehandicapten, 
jeugd en ouderen rijzen er vele vra-
gen die nog steeds onbeantwoord 
zijn gebleven en deels blijven. De 
meeste antwoorden zijn niet be-
paald geruststellend maar laten ver-
onderstellen dat ook voor gemeente 
en zorgverleners nog steeds veel on-
duidelijk is. Er komen veel emoties 
los op deze avond “Wat gebeurt er 
met mijn spaargeld en huis als ik in 
een verpleeghuis terecht kom?” is 
de vraag van een oudere. “U betaalt 
dan een eigen bijdrage, gerelateerd 
aan inkomen en vermogen, Uw huis 
telt daarbij mee als vermogen”, is 
het antwoord van het kamerlid. De 
hoogte ervan (tussen € 800 – € 2.200 
p.m.) wordt mede bepaald door het 
feit of iemand alleenstaand is of zijn 
partner nog thuis woont en woon-
lasten heeft. Ook bij het personeel 
van zorginstellingen heerst verwar-
ring. Zo weet een verpleegster/ver-
zorgster te vertellen dat ze van de 

directie had gehoord dat vergoeding 
van huishoudelijke hulp met ingang 
van 2016 geheel zou komen te ver-
vallen. Mona Keijzer ontkent dat en 
stelt dat de directie niet goed geïn-
formeerd is. Over het onrechtmatig 
schrappen van huishoudelijk hulp 
heeft de rechter inmiddels een uit-
spraak gedaan. Oordeel: Deze mag 
niet zonder gewijzigde omstandig-
heden en zonder overleg geschrapt 
worden. Een aanwezige verlaat ver-
ontwaardigd de zaal met de woor-
den dat hij kwam voor informatie 
en niet voor een politiek betoog 
over het CDA. Wethouder Vrijhoef 
zegt toe dat elk geval individueel 
bekeken zal worden door middel 
van ‘keukentafelgesprekken’. Het 
gaat hierbij om maatwerk en uit die 
gesprekken moet duidelijk worden 
wat de burger zélf nog kan en waar-
voor hij zijn netwerk kan inschake-
len. Daarbij hoort de gespreksvoer-
der zijn eigen referentiekader los te 
laten en zich te verplaatsen in de 
vraag van de aanvrager. De samen-
werking van gemeente en zorgver-
zekeraars zal in 2015 versterkt wor-
den. 

Verenigingen halen veel geld op met Grote Clubactie
TWELLO.- Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek aan de slag gegaan voor hun 
sport-, cultuur- of hobbyvereniging. De opbrengst van deelnemende verenigingen uit Twello en omstreken is in 
totaal € 13.364,00. De jaarlijkse financiële injectie die ze door de Grote Clubactie krijgen, is voor velen onmisbaar 
voor de aanschaf van onder meer materialen, inrichten van het clubhuis, organiseren van activiteiten. Dit jaar 
deden de volgende verenigingen in Twello en omstreken mee: Muziekvereniging Klarenbeek met een opbrengst van € 
6.921,00. Sc Klarenbeek met een opbrengst van € 4.800,00. Manege Voorst met een opbrengst van € 794,22. Deventer Bow-
ling Vereniging uit Steenenkamer met een opbrengst van € 154,59. Sportvereniging Terwolde met een opbrengst van € 
1.542,00. Vereniging Speeltuin De Wieken uit Terwolde met een opbrengst van € 240,00. Sp. Teuge met een opbrengst 
van € 2.520,00. Drijver’s Tennisclub uit Twello met een opbrengst van € 601,17. Dsc afdeling Handbal uit Twello met 
een opbrengst van € 546,39. B.C. Twello met een opbrengst van € 360,00. Voorwaarts uit Twello met een opbrengst van € 
900,00. Sportvereniging Welsum met een opbrengst van € 316,17. Sportvereniging Wilp met een opbrengst van € 520,44. 
 

Zondag21 decembergeopend12.00-17.00 uur

Amaryllissen

Bloemen, zijden bloemen, boeke� en, kamerplanten , tuinplanten, rouwbloem-
werk en kado’s. Wij bezorgen in Twello en omstreken en via Eurofl orist landelijk.

Iets moois voor de kerst?
om kado te geven of voor uzelf, kom langs in de winkel!

      3 stelen   5.00

Kerststukken
        vanaf   9.95

aanbiedingen zijn geldig van 17 t/m 23 december
Marktplein 1 | 7391 DE Twello | 0571 - 273677

WINTERJASSEN

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
DE

ZONDAG 21 DECEMBER 
KOOPZONDAG VAN 12.00 - 17.00 UUR

 DEZE WEEK: TOPMERKJASSEN

MERKEN: AIRFORCE - MOSCOW - GAASTRA 
TENSON - TWINLIFE - ICE PEAK

TOTALE COLLECTIE 25% KORTING

SPECIALE SELECTIE

JACKS
DAMES - HEREN - KINDEREN

HALVE PRIJS
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Eerste stap MER-procedure verbreding A1 Apeldoorn - Azelo

Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau ter inzage 
Tussen 2017 en 2028 wordt de A1 op het traject Apeldoorn – Azelo in 
beide richtingen met een extra rijstrook uitgebreid. Dit gebeurt in twee 
fasen. Ook worden spitsstroken omgebouwd tot permanente rijstroken. 
In dit kader liggen   van 12 december 2014 t/m 7 januari 2015 het voor-
nemen voor het opstellen van het MER en de notitie Reikwijdte en De-
tailniveau ter inzage. 

De aankondiging van het voorne-
men om een MER op te stellen is de 
eerste stap in de te doorlopen m.e.r.-
procedure. Samen met de aankondi-
ging van het voornemen ligt ook de 
notitie Reikwijdte en Detailniveau 
ter inzage. Een ieder kan hierop een 
zienswijze indienen. 

Van belang voor 
bereikbaarheid en leefbaarheid
Overheid en bedrijfsleven zijn blij 
met deze volgende stap in de rich-
ting van een betere doorstroming 
op de A1. Jos Penninx, portefeuil-
lehouder bereikbaarheid van de re-
gio Stedendriehoek en burgemeester 

van het aan de A1 gelegen Voorst, 
hierover: “De verbreding van de 
A1 is niet alleen van belang voor 
de bereikbaarheid maar ook voor 
de leefbaarheid van de aanliggende 
gemeenten. Bij problemen op de A1 
wijkt het verkeer uit naar de lokale 
wegen en zorgt daar voor overlast. 
Dat zal met de capaciteitsuitbreiding 
een stuk verminderen. De regio Ste-
dendriehoek wil samen met het rijk, 
de provincies Gelderland en Over-
ijssel en regio Twente de A1 verbre-
den. In de bestuursovereenkomst 
van 31 oktober 2013 hebben deze 
partijen afspraken gemaakt over een 
voorkeursalternatief voor de verbre-

ding, financiering en fasering van de 
capaciteitsuitbreiding”.

Economische voordelen
Ook de transportsector is uiteraard 
blij met deze stap. Jules Menheere, 
managing director Vos Transport 
Deventer, ziet uit naar de plannen 
voor de verbreding van de A1. “Een 
goede doorstroming op de A1 levert 
aantoonbare economische voordelen 
op voor de hele logistieke sector en 
daarmee ook voor de regio als geheel. 
Dit is een sterke stimulans voor onze 
ambities voor de komende jaren.”

Zienswijzen
Tijdens de inzageperiode kunnen 
zienswijzen ingediend worden. 
Zienswijzen kunnen bijvoorbeeld 
gaan over zaken die men onderzocht 
wil zien of aandachtpunten die men 
de onderzoekers wil meegeven bij 
het opstellen van het MER. Bij het 

Kerstconcert 
muziekvereniging
hALL.- Op zondagavond 21 decem-
ber geeft muziekvereniging D.E.S. 
uit Hall een sfeervol kerstconcert in 
NH Hallse kerk aan de Dorpsstraat. 
Het fanfare orkest van D.E.S. onder 
leiding van dirigent Willem Jan Jo-
link zal vooral moderne bewerkingen 
van oude kerstklassiekers ten gehore 
gaan brengen en tevens zal de slag-
werkgroep een deel van het concert 
gaan verzorgen. Naast muziek zullen 
ook de zangers en zangeressen van 
de gemengde zangvereniging de Een-
dracht uit Hall onder leiding van di-
rigent Wim Riefel hun medewerking 
verlenen aan dit concert en een aan-
tal prachtige kerst nummers ten ge-
hore gaan brengen. Het publiek mag 
ook van zicht laten horen op deze 
avond tijdens een aantal echte klas-
sieke kerstgezangen die als samen-
zang gebracht zullen gaan worden 
door het fanfare orkest. Het beloofd 
een zeer gezellige en sfeervolle avond 
te gaan worden, waarbij natuurlijk de 
glühwein en warme chocolademelk 
niet zullen ontbreken. De aanvang 
van het concert is om 19.00 uur en 
de toegang is geheel gratis. De Hallse 
muzikanten en zangers nodigen u 
van harte uit om te komen luisteren.

VAN GHENTSTRAAT 10 
TWELLO 

TEL. (0571) 27 47 31

ALLES VOOR FIJNE FEESTDAGEN!
KOOPZONDAG 21 DECEMBER GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

PHILIPS
Airfryer 020998  -  
HD9220/20 • 1425 Watt • bakt 
frietjes, snacks en maaltijden 
zonder olie • regelbare 
temperatuur • inhoud 2,2 liter 
• 2 jaar garantie

PRINCESS
Contactgrill ‘Panini’ 
029274  -  2000 Watt • voor het 
bereiden van o.a. vlees, vis, 
groente, panini • grillplaten met 
antiaanbaklaag • zwevende 
bovendeksel voor optimaal 
contact

PHILIPS
Senseo® ‘Viva Café’ 
017499 - 027787  -  1 of 2 koppen 
ko�  e in minder dan 1 min. • in 
hoogte verstelbare schenktuit 
• automatische uitschakeling 
voor lager energieverbruik • 
extra groot uitneembaar water-
reservoir • zwart of rood • 2 jaar 
garantie

SEVERIN
Oblie/wafelmaker 
HA 2082 • 850 Watt • voor het 
bakken van dunne knapperige 
(ijs)wafels • instelbare ther-
mostaat • bakoppervlak met 
antiaanbaklaag • incl. hulpstuk 
om hoorntjes te maken • 2 jaar 
garantie

PRINCESS
Fondueset 012136 • 
Roestvrijstalen pan • inhoud 1,5 
liter • regelbare temperatuur 
• incl. 8 fonduevorkjes • 2 jaar 
garantie

conntacctt

gggg

20,- 
retour via Philips.nl
adviesprijs 179,-
nu bij ons 139,-
terug via Philips.nl 20,-
         je betaalt uiteindelijk

119.-

29.99adviesprijs 
39.99

adviesprijs 
34.99

20,- 
retour via Philips.nl
adviesprijs 94,99
nu bij ons 69,99
terug via Philips.nl 20,-
         je betaalt uiteindelijk

49.99

ranttie
dviessprijjs

344..999344 999

29.99

EMERIO 
Pizzarette 027281  -  
6-persoons • 1100 Watt • ter-
racotta koepel • 6 geïsoleerde 
bakspatels • 2 jaar garantie
4-persoons 49.99 

6-persoons

BUFFETWARMER 
028154  -  300 Watt • roestvrij 
staal • koelblijvende handgre-
pen • 3x 2 liter

SERVIES ‘TRUE LIFE’ 
028243  -  Bestaat uit 6 platte-, 
6 diepe- en 6 dessertborden • 
extra sterk porselein • vaatwas-, 
oven- en magnetronbestendig

60-delige bestek-
cassette ‘ZONNE’ 
016168  -  6-persoons • hoog-
waardig Zilmeta 18/0 roestvrij 
staal • levenslange garantie

69.99adviesprijs 
89.99

garranttiie

8-persoons

adviesprijs 
34.99

adviesprijs 
99.9929.99 59.99

6-persoons

peen • 33xx 2 literr

39.99adviesprijs 
49.99

Ook als warmhoud-
plaat te gebruiken!

g

18-delig

54.99

6-persoons

TEFAL
Raclette ‘Harmony’ 
030137  -  RE3001 • 1000 Watt • 
met 8 pannetjes.

TOMADO
Bakplaat 028208  -  TM 
5535 • 1800 Watt • 70 x 24 cm

TOMADO
Wokset 030083  -  TM-6660 • 
1000 Watt • bakplaat en wok-
pannetjes voorzien van antiaan-
baklaag • 6-persoons

meet 8 pppannnetjeess.

8-persoons

64.99

24.99

29.99

adviesprijs 
89.99

adviesprijs 
37.99

adviesprijs 
39.99

baklaagg • 66-peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeersrrrrrrrrrrr ooons

99addviessprijjs

Ook leuk 
voor pannenkoekjes

TOMADO
Bakplaat 028209  -  TM 
5536 • 1800 Watt • 90 x 23 cm

29.99

29.99

adviesprijs 
44.99

adviesprijs 
39.99

XXL

PRINCESS
Gourmet/Raclette 
en steengrill 030233  
-  1000 Watt • 8 persoons • 
afneembare grillplaat en 
pannetjes met antiaanbaklaag • 
incl. spatels • geen boter of olie 
nodig, dus gezonder.

8-persoons

BOURGINI
Friteuse ‘Deluxe’ 
030355  -  2000 Watt • inhoud 3 
liter • roestvrij staal • regelbare 
thermostaat • kijkvenster • 
‘Smart & Clean’ 
olie� lter met 
dubbele functie

TOMADO
Blender 025738  -  TM 2427 
• 500 Watt • roestvrijstalen 
behuizing en hakmes • 3 stand-
en, incl. pulsestand • deksel met 
vergrendeling en navulopening 
• antislipvoetjes 
• 2 jaar garantie

34.99

24.99

adviesprijs 
59.99

adviesprijs 
29.99

s 
ee

9

TOMADO
Dubbele gourmetset 
024177  -  TM 1959 • 8-persoons • 
dicht- of opengevouwen te 
gebruiken • 2-zijdige bakplaat: 
gewone bakplaat en grillplaat • 
1200 Watt • incl. 8 pannetjes en 
8 spatels • 2 jaar garantie

8-persoons

open- of dichtgevouwen 
te gebruiken

8-persoons

PARTYTAFEL 
028023  -  Ko� er-
model • opklapbaar • 
183x76x74 cm. 49.99adviesprijs 

59.-

49.99adviesprijs 
69.99

opstellen van het MER zullen de 
binnengekomen zienswijzen op de 
notitie Reikwijdte en Detailniveau 
worden betrokken. 

Reacties indienen
De reactieperiode loopt van 12 de-
cember 2014 t/m 7 januari 2015. 
Zienswijze kunnen digitaal gestuurd 
worden via www.platformpartipa-
tie.nl/a1-apeldoorn-azelo. Schrifte-
lijk reageren kan ook. Dat kan aan de 
Directie Participatie, A1 Apeldoorn 
– Azelo, Postbus 30316, 2500 GH 
Den Haag. 

Meer informatie?
Het voornemen en de notitie Reik-
wijdte en Detailniveau is te vinden 
op www.platformparticipatie.nl/
a1-apeldoorn-azelo. Het is van 12 
december 2014 tot en met 7 januari 
2015 ook inzien op het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, Ko-
ningskade 4 te Den Haag. Daarnaast 
is meer informatie over het voor-
nemen en de inhoud van de noti-
tie Reikwijdte en Detailniveau te 
verkrijgen via de informatielijn van 
Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 
(gratis) of via 08008002@rws.nl. Al-
les is ook na te lezen op www.rws.
nl/uitbreidinga1oost. Met vragen 
over de procedure kan men terecht 
bij de Directie Participatie, telefoon 
070 456 89 99.

mailto:08008002@rws.nl
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Bibliotheek deelt in 
december uit
TWELLO.- Bibliotheek Brummen/
Voorst is blij met haar leden. En om 
haar leden te bedanken voor hun lid-
maatschap deelt de bibliotheek in de-
cember 150 bijzondere tassen uit. Dit 
gebeurt op twee verschillende manie-
ren. Klanten kunnen hun inleverbon 
in een speciale biebdropbox depone-
ren. Iedere dag wordt er een winnaar 
getrokken deze mag een prachtige, 
exclusieve vilten tas ophalen in de 
bibliotheek. Dus iedere dag kans op 
deze tas. Daarnaast krijgen 70 trouwe 
leden ook zo’n mooie biebtas. Per 

brief zullen zij hierover geïnformeerd 
worden. Voor meer informatie zie ook 
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl 

cursus Engelse conversatie in 
de bibliotheek 
Vanaf januari 2015 organiseert de 
Volksuniversiteit Stedendriehoek 
wederom de cursus Engels conver-
satie in de bibliotheek van Twello. 
Deze cursus is bedoeld voor dege-
nen die zich goed in alledaagse si-
tuaties in het Engels kunnen redden 
maar zich ook graag wat vrijer willen 

voelen in het gebruik van deze taal. 
Het kan ook zijn dat de cursist zich 
al wat vertrouwd voelt maar graag 
zijn/haar kennis wat verder wil uit-
diepen. Enkele belangrijke gramma-
ticale onderwerpen komen gaande-
weg kort aan de orde. Kosten € 66,00. 
De lessen worden om de week gege-
ven (in totaal 6 avonden). Maandag 
vanaf 5 januari, docente Netty Hesen 
(0570) 61 94 41; ‘s woensdags vanaf 
14 januari, docente Mieke van Ee 
(055) 323 19 03. Opgave via www.
vustedendriehoek.nl 

Marc Mölder ook volgend 
seizoen bij Sv VenL 
DE VEchT.- Afgelopen week zijn 
de gesprekken weer geweest over 
mate van tevredenheid over en 
weer van club en trainers bij Sv 
VenL. En VenL is verheugd mede 
te kunnen delen dat hoofdtrainer 

Marc Mölder voor seizoen 2015-
2016 weer zijn handtekening onder 
het trainerscontract zet. Dat zal het 
derde seizoen op rij worden dat 
Marc de heren van Sv VenL tot een 
hoger niveau probeert te brengen 

en met resultaat, want afgelopen 
seizoen wisten zij het samen tot de 
nacompetitie te schoppen mèt kans 
op promotie naar de 4de klasse ter-
wijl zij het jaar ervoor kampioen 
werden in de 6de klasse..

Gedeputeerde Conny 
Bieze gekozen als EU 
Ambassadeur 2014
TWELLO.- De liberale fractie van 
het Europese Comité der Regio’s 
heeft de Leader Award uitgereikt 
aan Gelders gedeputeerde Conny 
Bieze. Zij is uitgeroepen tot meest 
effectieve EU Ambassadeur van 
2014. Aanleiding voor de verkiezing 
is de OV-visie die provincie Gelder-
land dit jaar heeft vastgesteld om het 
openbaar vervoer te moderniseren. 
Gelderland loopt hiermee voorop 
in de EU. Daarnaast heeft gedepu-
teerde Bieze een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de Nederlands-Duitse 
samenwerking rondom logistiek en 
goederenvervoer. De LeaDer Award 
werd in Brussel uitgereikt door Sir 
Graham Watson, president van de 
liberale fractie: ‘Regionale bestuur-
ders staan niet altijd op de voor-
grond, maar doen belangrijk werk. 
Met haar visie om het openbaar 
vervoer te moderniseren laat Conny 
Bieze zien hoe een regionaal politi-
cus het verschil kan maken.’

OV-Visie
Gedeputeerde Bieze wil de lege bus-

sen in de regio vervangen door inno-
vatieve vormen van flexibel vervoer: 
‘Het openbaar vervoer in Gelderland 
is niet meer van deze tijd. Vraag en 
aanbod sluiten niet meer op elkaar 
aan. Hierdoor rijden er teveel lege 
bussen in de regio, terwijl veel bus-
sen en treinen naar de stad overvol 
zitten.’ Provincie Gelderland gaat 
de komende jaren drukke lijnen 
versterken en minder drukke lijnen 
vervangen door flexibel vervoer: 
slimme combinaties van trein, bus, 
taxi en fiets.

Conny Bieze.

VAN GHENTSTRAAT 10 
TWELLO 

TEL. (0571) 27 47 31

ALLES VOOR FIJNE FEESTDAGEN!
KOOPZONDAG 21 DECEMBER GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

PHILIPS
Airfryer 020998  -  
HD9220/20 • 1425 Watt • bakt 
frietjes, snacks en maaltijden 
zonder olie • regelbare 
temperatuur • inhoud 2,2 liter 
• 2 jaar garantie

PRINCESS
Contactgrill ‘Panini’ 
029274  -  2000 Watt • voor het 
bereiden van o.a. vlees, vis, 
groente, panini • grillplaten met 
antiaanbaklaag • zwevende 
bovendeksel voor optimaal 
contact

PHILIPS
Senseo® ‘Viva Café’ 
017499 - 027787  -  1 of 2 koppen 
ko�  e in minder dan 1 min. • in 
hoogte verstelbare schenktuit 
• automatische uitschakeling 
voor lager energieverbruik • 
extra groot uitneembaar water-
reservoir • zwart of rood • 2 jaar 
garantie

SEVERIN
Oblie/wafelmaker 
HA 2082 • 850 Watt • voor het 
bakken van dunne knapperige 
(ijs)wafels • instelbare ther-
mostaat • bakoppervlak met 
antiaanbaklaag • incl. hulpstuk 
om hoorntjes te maken • 2 jaar 
garantie

PRINCESS
Fondueset 012136 • 
Roestvrijstalen pan • inhoud 1,5 
liter • regelbare temperatuur 
• incl. 8 fonduevorkjes • 2 jaar 
garantie

conntacctt

gggg

20,- 
retour via Philips.nl
adviesprijs 179,-
nu bij ons 139,-
terug via Philips.nl 20,-
         je betaalt uiteindelijk

119.-

29.99adviesprijs 
39.99

adviesprijs 
34.99

20,- 
retour via Philips.nl
adviesprijs 94,99
nu bij ons 69,99
terug via Philips.nl 20,-
         je betaalt uiteindelijk
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ranttie
dviessprijjs

344..999344 999

29.99

EMERIO 
Pizzarette 027281  -  
6-persoons • 1100 Watt • ter-
racotta koepel • 6 geïsoleerde 
bakspatels • 2 jaar garantie
4-persoons 49.99 

6-persoons

BUFFETWARMER 
028154  -  300 Watt • roestvrij 
staal • koelblijvende handgre-
pen • 3x 2 liter

SERVIES ‘TRUE LIFE’ 
028243  -  Bestaat uit 6 platte-, 
6 diepe- en 6 dessertborden • 
extra sterk porselein • vaatwas-, 
oven- en magnetronbestendig

60-delige bestek-
cassette ‘ZONNE’ 
016168  -  6-persoons • hoog-
waardig Zilmeta 18/0 roestvrij 
staal • levenslange garantie

69.99adviesprijs 
89.99

garranttiie

8-persoons

adviesprijs 
34.99

adviesprijs 
99.9929.99 59.99

6-persoons

peen • 33xx 2 literr

39.99adviesprijs 
49.99

Ook als warmhoud-
plaat te gebruiken!

g

18-delig

54.99

6-persoons

TEFAL
Raclette ‘Harmony’ 
030137  -  RE3001 • 1000 Watt • 
met 8 pannetjes.

TOMADO
Bakplaat 028208  -  TM 
5535 • 1800 Watt • 70 x 24 cm

TOMADO
Wokset 030083  -  TM-6660 • 
1000 Watt • bakplaat en wok-
pannetjes voorzien van antiaan-
baklaag • 6-persoons

meet 8 pppannnetjeess.

8-persoons

64.99

24.99

29.99

adviesprijs 
89.99

adviesprijs 
37.99

adviesprijs 
39.99

baklaagg • 66-peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeersrrrrrrrrrrr ooons

99addviessprijjs

Ook leuk 
voor pannenkoekjes

TOMADO
Bakplaat 028209  -  TM 
5536 • 1800 Watt • 90 x 23 cm

29.99

29.99

adviesprijs 
44.99

adviesprijs 
39.99

XXL

PRINCESS
Gourmet/Raclette 
en steengrill 030233  
-  1000 Watt • 8 persoons • 
afneembare grillplaat en 
pannetjes met antiaanbaklaag • 
incl. spatels • geen boter of olie 
nodig, dus gezonder.

8-persoons

BOURGINI
Friteuse ‘Deluxe’ 
030355  -  2000 Watt • inhoud 3 
liter • roestvrij staal • regelbare 
thermostaat • kijkvenster • 
‘Smart & Clean’ 
olie� lter met 
dubbele functie

TOMADO
Blender 025738  -  TM 2427 
• 500 Watt • roestvrijstalen 
behuizing en hakmes • 3 stand-
en, incl. pulsestand • deksel met 
vergrendeling en navulopening 
• antislipvoetjes 
• 2 jaar garantie

34.99

24.99

adviesprijs 
59.99

adviesprijs 
29.99
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TOMADO
Dubbele gourmetset 
024177  -  TM 1959 • 8-persoons • 
dicht- of opengevouwen te 
gebruiken • 2-zijdige bakplaat: 
gewone bakplaat en grillplaat • 
1200 Watt • incl. 8 pannetjes en 
8 spatels • 2 jaar garantie

8-persoons

open- of dichtgevouwen 
te gebruiken

8-persoons

PARTYTAFEL 
028023  -  Ko� er-
model • opklapbaar • 
183x76x74 cm. 49.99adviesprijs 

59.-

49.99adviesprijs 
69.99

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/
http://www.vustedendriehoek.nl/
http://www.vustedendriehoek.nl/
http://www.gelderland.nl/ovvisie.html
http://www.gelderland.nl/ovvisie.html
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Dekker Mannenmode en Huiskes Mode
van Ghentstraat 1-3, 7391 CR Twello, (0571) 27 13 97

in Kerstsfeer!
vr. 19, za. 20 en 
zo. 21 december

winterfair� eervol winkelen voor de kerst T

21 december van 12.00 tot 17.00 uur

koopzondag

Terwijl de voorganger preekte over solidariteit
golfde stromen braaksel uit de mond van de zieke man

Een eigentijds kerstverhaal?!

Voorst Wereldwijd. Deze rubriek is bestemd voor kerken, vereni-
gingen, politieke partijen, particulieren die iets te melden hebben 
dat de grenzen van de gemeente Voorst overstijgt of dat betrekking 
heeft op kerkelijke, religieuze en spirituele zaken. Ideeën, sugges-
ties, bijdragen naar info@voorsternieuws.nl of palme060@gmail.
com

Het regende. Hij schoof de gor-
dijnen wat aan de kant en keek 
naar buiten. ’Het regent altijd met 
kerstmis’, mompelde hij. Hij zag 
op tegen de kerstavond en de da-
gen die volgden. Vijftig jaar was 
hij nu, geen leeftijd om bij de 
pakken neer te zitten. Tien jaar 
geleden vertrok zijn Liesje naar 
het westen met een vertegen-
woordiger in stoffen. Hij had het 
niet kunnen verwerken. Een pra-
ter was hij nooit geweest, zodat 
wat eerst opgekropte woede was 
zich op den duur vertaalde tot 
diepe teleurstelling, die hij nooit 
uitsprak, niet tegen zijn familie, 
niet tegen zijn vrienden.
Hij begon zichzelf te verwaarlo-
zen, versliep zich vaker dan zijn 
chef kon billijken en uiteindelijk 
volgde ontslag. Dat hij zich ver-
gat te scheren en dat zijn kleren 
begonnen te stinken was niet 
hem maar wel de buurvrouw op-
gewassen. 

Het uiteindelijke resultaat was 
dat hij al zijn contacten kwijt 
raakte.  Voorbijgangers hoorden 
hem mompelen in zichzelf. Het 
ging allemaal langs hem heen. 
Hij voelde de brandende pijn in 
zijn maag. Misschien dat de bui-
tenlucht hem goed zou doen, Hij 

trok zijn jas aan, deed het licht uit 
en wandelde naar buiten. De regen 
was overgegaan in lichte sneeuw. 
Hij hoorde de klokken luiden voor 
de nachtmis. Hij schuifelde meer 
dan hij liep. Die pijn, die pijn in zijn 
maag.

Langs de kerststal
Hij opende de kerkdeur, de kaarsen  
brandden, de dienst was begonnen, 
het orgel speelde, godsvolk zong van 
‘Wij komen tezamen’.  Er was geen 
plaats meer en zocht daarom steun 
tegen een van de pilaren achterin. 
Hij zweette en voelde zich benauwd. 
Hij hoorde ver weg de voorganger 
preken over vrede en over solidari-
teit. Zijn maag draaide in zijn koort-
sig lijf. De kerk uit en vlug. 
Daar, langszij  de kerststal, dan was 
hij het snelst buiten. Maar hij hield 
het niet meer en brede golven braak-
sel vloeiden uit zijn mond. Hij keek 
even opzij en zag de afschuw in de 
ogen van de mensen. Het koor zong 
over God en Zijn Glorie, de voorgan-
ger bad voor wie eenzaam zijn, de 
man sjokte de kerk uit. De lucht van 
het braaksel vermengde zich met de 
wierook.

Buiten gekomen voelde hij de koude 
lucht als een liefdevolle hand op 
zijn voorhoofd.  ‘Wens elkaar de vre-

(De kerststal van Annie Stuifzand, vlecht kunstenares, is 
gemaakt van Zwitsers stro.)

de’riep de voorganger zijn parochia-
nen toe. Het roezemoesde in de kerk. 
Men wenste elkaar de kerstvrede.
De dienst was afgelopen. Gods volk 
schuifelde naar buiten, langs de her-
ders, de engelen, de os en de ezel 
en de voltallige heilige Familie. Het 
engeltje dat steeds dank-je-wel knikt 
als je een munt in haar bakje doet, 
had het druk.

De man hield zich vast aan een 
boom en probeerde de aandacht  te 
trekken. Maar Gods volk haastte 
zich naar hun warme huizen.

De sneeuwsprei 
Het vroor licht. Sneeuw danste langs 
de lantaarns en bedekte de donkere 
aarde als een witte sprei die een on-
opgemaakt bed camoufleert.
De volgende dag, de Eerste kerstdag, 
toen de kosteres de deur van de kerk 
open deed voor de eerste kerkdienst 
zag ze hem liggen, de sneeuwsprei 
voorzichtig en teder over hem heen 
getrokken. De voorganger sprak over 
solidariteit, bad voor de eenzamen 
en wenste het volk de vrede. De 
plaatselijke begrafenisondernemer 
mopperde: ‘en dat op Eerste kerst-
dag.’

(Wiel Palmen)

mailto:info@voorsternieuws.nl
mailto:palme060@gmail.com
mailto:palme060@gmail.com
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in Kerstsfeer!
vr. 19, za. 20 en 
zo. 21 december

winterfair� eervol winkelen voor de kerst T

21 december van 12.00 tot 17.00 uur

koopzondag

team de Waardige Waard 
wenst iedereen fijne dagen!

aangepaste openingstijden en 
activiteiten tijdens de feestdagen
 bij de Waardige Waard in Twello

za.20 december  
Serious Request Actie met 

Stemm Inn & Twells Vergiet
ma. 22 december

extra geopend van 10:00 tot 18:00 uur
wo.24 december (Kerstavond)

geopend van 10:00 tot 01:00 uur
do. 25 december (1e Kerstdag)

deze dag zijn wij gesloten
vr. 26 december (2e Kerstdag) 

geopend vanaf 16:00 voor diner & borrel
za. 27 december 

v.a.16:00 livemuziek Jack Autumn & The Flashbacks
wo. 31 december  (oudjaarsdag)

geopend van 10:00 tot 18:00
do.1 januari (nieuwjaarsdag) 

deze dag zijn wij gesloten
vr. 9 januari

 New Years Party

Stuijvenburchstraat 153, Eerbeek, tel. 0313-656562
www.ikbenweltevreden.nl

Gouden tip 
voor de kerstdagen?

Weltevreden Juweliers
heeft het!

Wethouder Hans van der Sleen:

’Ik leerde leven met wat ik kreeg’ 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 
Hans van der Sleen, eerste 
loco-burgemeester en wet-
houder van financiën van de 
gemeente Voorst.

‘het was in de tijd dat het cDA in de gemeente Voorst met ijzeren vuist 
regeerde. Ik dacht: de samenleving is toch breder. Er bestaan toch meer 
stromingen. Dan kruist de enige jaren overleden Gerrit Bruins mijn pad. 
hij vroeg me of ik iets wilde betekenen voor Gemeentebelangen. 

Nu wilde ik dat ook. Aan de zij-
lijn blijven staan en zo maar wat 
roepen, dat wilde ik niet. Je moet 
er ook wat voor doen wil je iets 
met die samenleving.  Ik zag al 
snel dat daar mensen bij waren 
die iets te vertellen hebben en die 
Gemeentebelangen op de Voor-
ster kaart konden zetten. En zo 
ben ik de politiek ingerold. En 
wel bij Gemeentebelangen. Ik her-
inner me dat Karel Spekreijse ooit 
zei: ’een riolering is niet links en 
niet rechts. Iedereen wil een goed 
functionerende riolering’. 

Belastingdienst
Hans van der Sleen is geboren en 
getogen Twellonaar. Zijn sporen 
zijn terug te vinden in de toenma-
lige sportclub V & K, waarbij hij 
verschillende bestuursfuncties 
vervulde. V&K is later gefuseerd 
met sportclub Avanti tot SV. 
Twello. Zijn zesenveertig jarig 
dienstverband bij de Belasting-
dienst, waarvan twaalf jaar als 
deurwaarder en zes jaar fulltime 
voorzitter van de centrale dienst-
commissie, de latere onderne-
mingsraad, heeft hem bestuurlijk 
en maatschappelijk gevormd. ‘Je 

krijgt een heel andere kijk op de sa-
menleving. Je krijgt te maken met 
heel schrijnende gevallen. Bel maar 
eens aan vlak voor de feestdagen 
met de boodschap ‘hier is de deur-
waarder’. 
Wanneer hij zegt dat hij begaan is 
met mensen die het moeilijk hebben 
in de samenleving, die niet in staat 
zijn zich te ontwikkelen dan zijn 
ook hierbij sporen terug te vinden in 
zijn kinderjaren. Het gezin van der 
Sleen woonde op Demmerskamp 
in Twello met vijf meisjes en twee 
jongens. ‘Je leert leven met wat je 
kreeg’.  Hij heeft daar de levensles-
sen geleerd, zodat hij nu kan zeggen: 
‘wijs niet direct naar de gemeente. 
Kijk eerst naar wat jezelf kunt doen 
en als het echt niet gaat kunnen wij 
samen kijken hoe we ondersteuning 
kunnen bieden’. 

Raadslid
Hans van der Sleen is zesentwintig 
jaar raadslid en nu wethouder van 
Financiën en eerste loco-burgemees-
ter. Hij merkt wat besmuikt op: ’ik 
kon altijd schoppen, maar nu als 
wethouder word ikzelf geschopt. ‘ 
Dat zal ook een leerproces zijn, want 
hij weet van zichzelf dat hij eigen-

gereid en direct kan overkomen. Hij 
merkte wel dat dat de weg niet kon 
zijn: ’Je zult de mensen toch anders 
moeten benaderen, concludeerde ik. 
Je kunt niet alleen je eigen mening 
zeggen’. Hij heeft een toer gemaakt 
door de gemeente en  vijf belan-
genverenigingen bezocht en kwam 
enthousiast terug. ‘Ik ben verbaasd 
wat mensen kunnen ook zonder 
hulp van de gemeente en met grote 
inzet van de vrijwilligers. De instel-
ling van dorpscontactpersonen is 
perfect. Zij zijn de link tussen dorp 
en overheid’. Van der Sleen ziet ook 

wel dat door het zorgsysteem 
de druk op de vrijwilligers toe-
neemt. Maar ook nu weer ziet hij 
lichtpuntjes als hij als voorbeeld 
neemt de zorg voor de ouders als 
boerderijen zo verbouwd worden 
dat ouderen bij hun kinderen 
kunnen wonen.

Geen praatgroep
Met de huidige partners CDA en 
D66 in het college is het goed 
samenwerken. De huidige zeven 
zetels die Gemeentebelangen nu 
heeft, voelen goed aan. Het over-
wicht van het CDA waarnaar hij 
verwees in de beginjaren van 
zijn politieke loopbaan zal zich 
bij Gemeentebelangen niet voor-
doen. Met enige voldoening in 
zijn stem zegt hij aan het slot van 
het gesprek: ’we zijn geen praat-
groep, maar een serieuze poli-
tieke groepering, die bestuursver-
antwoordelijkheid aan kan.’  Van 
een ijzeren vuist zal dan geen 
sprake zijn.

Voorwaarts 
handbal boekt 
mooie winst
TWELLO.- Vandaag reisde van Niel 
Voorwaarts af naar het mooie Soest, 
langs de villa’s en een mooi kasteel, 
vervolgden wij onze weg langs Die-
renpark Amersfoort. Hier en daar 
werd er een stoplicht over het hoofd 
gezien en werden de twee volgauto’s 
afgeschud. Eenmaal omgekleed en ha-
ren in de lak trok van Niel Voorwaarts 
ten strijde in een ijskoude sporthal.  
Siberië is er niets bij, zelfs na de war-
ming up hadden een aantal nog koude 
handen. Direct na het fluitsignaal liet 
BDC zien niet zomaar de punten weg 
te geven en ging het een hele tijd ge-
lijk op. Van Niel Voorwaarts mistte 
een paar opgelegde kansen en ook een 
aantal penals werden niet benut. Kort 
voor de rust wisten zij toch een paar 
punten afstand te nemen en gingen de 
kleedkamer in met een stand van 12-
16. Na de rust kwam er van beide kan-
ten wat meer vechtlust in het spel. Er 
werden veel tijdstraffen gegeven wel-
ke niet altijd begrepen werden. Met 
een voorsprong van 4 punten kwam 
een overwinning niet meer in gevaar 
en kon van Niel Voorwaarts met een 
eindstand van 23-30 de 2 punten bij-
schrijven . Echt tevreden was het team 
echter niet, ze hadden het gevoel dat er 
meer in had gezeten. Maar de rest van 
de middag werd er nog een sinterkerst 
feest gevierd en werd het nog een ge-
zellige dag. Volgende week speelt van 
Niel Voorwaarts op zaterdagavond om 
19.30 in de Jachtlust tegen LHC. Een 
tegenstander om rekening mee te hou-
den, zij staan qua punten gelijk met 
Voorwaarts op de tweede plek. 

Zondag21 decembergeopend12.00-17.00 uur
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“LIMBURGIA” 
Duistervoordseweg 9 - Twello - Tel. (0571) - 28 00 

KERST LEKKERNIJEN 
O.A. KERST- VLAAI - TAART - STOL - 

STAAF - TULBAND - IJSTAART 
HAPJES EN SALADES  

AFHALEN TIJDENS DE 
KERSTDAGEN MOGELIJK  

VAN 10.30 - 10.45 UUR 

  

KERSTVLAAI 

11,95 
GESNEDEN IN 10 - 12 PUNTEN 

  

LUXE KERSTVLAAI 

13,95 
GESNEDEN IN 10 - 12 PUNTEN 

ZIE ONZE FOLDER, LIMBURGIAVLAAI.NL OF  
KOM GEWOON EENS LANGS IN DE WINKEL 

in Kerstsfeer!
vr. 19, za. 20 en 
zo. 21 december

winterfair� eervol winkelen voor de kerst T

21 december van 12.00 tot 17.00 uur

koopzondag

Nieuw recreanten 
herenteam volleybal 
KLARENBEEK.- Vanaf januari verwelkomt de afdeling volleybal van Sport-
club Klarenbeek naast een nieuw competitie-damesteam ook een nieuw re-
creanten herenteam. Een aantal enthousiaste heren beginnen op maandag 5 
januari met hun eerste training in het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek. 
De training begint om 19.00 en duurt tot 20.30 uur. 
Het team is nog op zoek naar versterking, dus lijkt het je leuk om met deze 
heren mee te doen, of wil je meer informatie, laat dit dan weten aan Hans 
Hurenkamp via h.hurenkamp6@upcmail.nl. Er zal een half jaar lang op de 
maandagavond getraind worden, en mocht blijken dat er na deze periode 
voldoende animo is, zullen ze per september aan de competitie gaan deel-
nemen.

Pennydag bij Manege Voorst 
KLARENBEEK.- Maandag 29 december, van 10.00 tot 16.00 uur, is het weer 
zover! In de kerstvakantie organiseert Manege Voorst in samenwerking met 
BSO De Vrijbuiters, weer een leuke Pennydag bij Manege Voorst. Een dag vol 
met paardenactiviteiten! Zeker niet alleen leuk voor meiden, maar ook voor 
enthousiaste jongens! Hoe het programma gaat lopen, wordt nog niet vertelt, 
dat is een verrassing. Wel worden er alvast een paar dingen verklapt: De hele 
dag staat in het teken van paarden en pony’s. Dus er staat bijvoorbeeld een 
‘oliebollen race’ (op het paard) gepland, een parcours waarbij behendigheid 
en veel lol bovenaan staat. En andere activiteiten op en naast, mét en zonder 
paard. Dus meldt je gauw aan, want vol = vol!
Het is bedoelt voor jongens en meisjes van vier tot en met dertien jaar. De 
kosten bedragen € 30,00 per kind, inclusief een ‘oudjaars’ lunch. U kunt re-
serveren via: ruitersportbso.devrijbuiters@gmail.com of bellen tel. (06) 15 
32 15 88. 

VoorsterNieuws
Sport

Voetbal

Voorst 
Zondag 21 december 
14:00 uur Voorst 1-Zutphen 1

Voorwaarts
Vrijdag 19 december
Zaal jachtlust
Mannen
20.30 Voorwaarts 1-Apeldoorn 3
22.30 Voorwaarts 5-PFC/Pro 
Futsal Found 7

Eén spannende 
schaakpartij maakt nog 
geen spannende wedstrijd
TWELLO.- De spannendste partij 
van de avond in de derde ronde van 
de OSBO-competitie speelde Jorik 
Jonker van de Twellose Schaak-
club met zwart aan het eerste bord. 
Tegenstander van de TSC was het 
combinatieteam D&Z O&O uit Hat-
tem/Kampen, dat dinsdagavond te 
gast was in Twello. Behoudens en-
kele borden kreeg het Twellose zes-
tal niet al te veel tegenstand, 4½-1½.
Jonker had een stuk geofferd in de 
veronderstelling daarmee de partij 
snel te beslissen, maar had in zijn 
berekening een sluwe tegenzet van 
zijn tegenstander gemist. Het kostte 
hem veel bedenktijd de reparerende 
voortzetting te vinden. In de tussen-
tijd hadden Wobbe de Vries en Henk 
Casteel hun partij in hun voordeel 
beslist. De opponent van De Vries 
ruilde zijn sterke paard tegen de 
zwakke loper van De Vries en deed 
nog enkele mindere zetten, die met-
een door De Vries werden afgestraft. 

Röntgenaanval
Casteel zette de damevleugel van 

zijn tegenspeler vast en veroverde 
een volle toren. Toen hij even later 
nog een pion en een stuk veroverde, 
staakte zijn tegenspeler de ongelijke 
strijd. Jonker had ondertussen de 
juiste voortzetting gevonden, maar 
ook zijn tegenstander vond telkens 
de juiste verdediging. Jonker won het 
stuk terug en dreigde met mat, rönt-
genaanvallen en vorkjes. Dit laatste 
werd de speler van D&Z O&O fataal.

Remise aangenomen
Al na tien zetten, bij de stand 0-0, 
kreeg Gerard Bons remise aangebo-
den. In overleg met de teamleider, 
Wobbe de Vries, werd dit aanbod 
afgeslagen. Maar op de 27e zet bij 
de stand 3-0 kreeg Bons opnieuw 
remise aangeboden. Bij een betere, 
wellicht gewonnen stelling accep-
teerde hij toch in het belang van het 
team het aanbod, de winst was bin-
nen, 3½-½.

Gesloten stelling
De tegenstander van Jan de Boer 
opende met d4. Gevolg was dat de 

stelling werd dichtgeschoven. Het 
duurde tot de 30e zet eer de eerste 
pion viel. Maar toen kwam er zo-
veel druk over de open lijn op De 
Boer’s stelling dat materiaal verlies 
niet te voorkomen was en de partij 
verloren ging (3½-1½). Berry Hoog-
straten scoorde het laatste punt voor 
de Twellonaren. Hoewel de heren 
qua materiaal gelijk stonden, was de 
stelling van Hoogstraten zoveel be-
ter, dat hij zeker ook gewonnen zou 
hebben als de Hattemmer niet door 
de klok gegaan was.

Twello 2
Donderdagavond speelde het tweede 
team van de Twellose SC uit tegen 
Pallas 4 uit Deventer. Twello speelde 
gelijk  met 3-3. De persoonlijke uit-
slagen luidden: Tjeerd de Jong (Pal-
las) – Eddy Sander (Twello) ½-½, 
Piet Ypma – René Rouwhorst 0-1, 
Alex Ritsema – Kees Kuijk 1-0, Hans 
Roeloffs – Rien van Hattum 0-1, Hans 
Jonkman – Frits Frijlink ½-½, Her-
man Vrielink – Coen Hilbrink 1-0.

Martin Berends blijft hoofdtrainer 
 
TWELLO.- SV Twello afdeling voetbal verheugt zich wederom, na twee 
seizoenen, op een prettige samenwerking met de ervaren en ambitieuze 
trainer Martin Berends, voor het seizoen 2015/2016.

Ron en Jolanda Sterkenburg | Dorpsstraat 30, Twello, | Tel. (0571) 27 01 20

Zondag

21 december

geopend

12.00-17.00 uur

Zondag21 decembergeopend12.00-17.00 uur

mailto:ruitersportbso.devrijbuiters@gmail.com
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Volg ons ook op 
www.facebook.com/
EvennaarOonk

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

wellnessvoucher

GRATIS

Besteed € 10,00 of meer aan Hallmark kerstkaarten en krijg € 12,50 korting op je dagentree* bij:

Wellnessvoucher  
t.w.v. € 12,50 cadeau!

*  De bon is geldig op één volledig betaalde dagentree, in te leveren tot en met 30 juni 2015. OP=OP

Ook voor kerstkaarten en kerstzegels

meubelen relax fauteuils linnenkasten slapen vloeren (pvc/tapijt) raambekleding

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

www.pijnappel.info

Zondag 21 december geopend van 12.00 - 17.00 uur

SV Twello laat belangrijke 
punten liggen bij CUPA
TWELLO.- Op deze mooie zonnige 
maar koude werd de laatste wedstrijd 
voor de winterstop gespeeld tussen 
CUPA en SV Twello, op de velden 
van CUPA bij Bussloo. Onder leiding 
van scheidsrechter van Hal uit Voorst 
werd er een paar minuten over 2 uur 
begonnen met de wedstrijd. De eerste 
helft kenmerkte zich in fanatiek voet-
bal van beide teams, wat voor het tal-
rijke publiek prettig was om te kijken. 
Yannick Gorter maakte in de 20e mi-
nuut dankbaar gebruik van verwar-
ring in het 16 meter gebied bij CUPA. 
Helaas lukte het hem niet de bal 
tussen de doelpalen neer te leggen. 
In de 25e minuut dreigde door een 
vrije trap van CUPA op de rand van 
de zestien, de eerste tegengoal geno-
teerd te moeten worden. Keeper Jay 
Koster had echter een mooie redding 
. In de 30e minuut kreeg SV Twello 
een aantal corners op rij, echter geen 
van deze corners kon worden omge-
zet in een doelpunt. Rond de 35e mi-
nuut gaf Martin Keen een uitstekende 
voorzet op Bert Westendorp, maar he-

laas ging deze bal naast. In de laatste 
minuten waren er nog kansen voor 
Rick Uninge (afstandsschot) en twee 
keer Nicky Eekhuis, maar dit leidde 
niet tot een doelpunt. Ruststand 0-0.
De sportieve fanatieke spanning was 
in de tweede helft nog steeds voel-
baar. Verdedigend had SV  Twello de 
zaken goed voor elkaar. Zo voorkwa-
men onder andere Jarno Poelakker en 
Jarno Vriezekolk dat de spaarzame 
aanvallen van CUPA gevaarlijk wer-
den. Zelf kreeg SV Twello meerdere 
kansen om de score open te breken. 
De spitsen van SV Twello hadden 
deze middag het geluk niet aan hun 
kant. Dit betekende dat aan het einde 
van de wedstrijd de 0-0 moest worden 
genoteerd. Vanuit SV Twello perspec-
tief twee verloren punten. In de laat-
ste serie wedstrijden zijn veel punten 
gehaald, waardoor SV Twello op een 
gedeelde vierde plaats de winterstop 
ingaat. Als het weer het toelaat ein-
digt de winterstop op 25 januari 2015 
met de thuiswedstrijd tegen Wesepe 
om 14.00 uur. 

Sv VenL faalt op alle fronten
DE VEchT.- Vandaag de laatste wed-
strijd voor de winterstop tegen sv 
Wissel. Traditioneel altijd een moei-
lijke wedstrijd voor V en L, want sv. 
Wissel is fysiek een sterke ploeg. De 
meeste supporters hadden zich nog 
niet eens goed geïnstalleerd langs de 
lijn en zagen tot hun stomme verba-
zing dat er al 2-0 op het scorebord 
stond. De eerste tegentreffer werd 
ingeleid door een foute terugspeel-
bal, waardoor onnodig een hoek-
schop werd weggegeven. De laatste 
tijd vallen er veel tegendoelpunten 
als de bal binnen de 5 meterlijn 
valt. Ook nu weer werd deze niet 
goed beoordeeld en werd gemak-
kelijk binnen gekopt door één van 
de spitsen van sv Wissel. Al vanaf 
de aftrap kreeg de gevaarlijkste man 
van sv Wissel en diens voorzet werd 
binnengetikt waar keeper Arno Dol-
man geen antwoord op had. Met 3 
minuten op de klok werd wel duide-
lijk dat het een zware middag voor V 
en L zou worden. Een paar minuten 
later kreeg Stefan Kamphorst een 
geweldige kans op de aansluitings-
treffer, maar de keeper van sv Wissel 

had een goede redding in huis. VenL 
had wel het betere van het spel maar 
het was sv Wissel die opnieuw doel-
treffend was in de 15 de minuut. 
Hier werd de rechterspits volkomen 
over het hoofd gezien en kon onge-
hinderd binnen koppen 3-0. V en L 
probeerde wel tot goede combina-
ties te komen maar de finesse ont-
brak. Op slag van rust was er voor 
de kalverhouder in opleiding Niels 
Dreierink een vrije kop kans, maar 
het leder scheerde rakelings over 
het doel. 
In de tweede helft bleef de niet ge-
heel fitte Stefan Kamphorst achter 
in de kleedkamer en werd vervan-
gen door Roy Bouwmeester. VenL 
probeerde nog wel wat van de wed-
strijd te maken, maar na 5 minuten 
kwam de 4 – 0 op het scorebord. Te 

slap verdedigen waardoor de spits 
van sv Wissel simpel keeper Arno 
Dolman kon verrassen. V en L kreeg 
het resterende deel van de tweede 
helft meerdere mogelijkheden om 
de score een draaglijker aanzien 
te geven. Er zijn echter van die 
wedstrijden dat elk balletje net de 
verkeerde kant opvalt of een tegen-
stander net op de juiste plek staat. 
Volgens trainer Marc Molder was 
vandaag de scherpte in de voorhoe-
de en de verdediging niet aanwezig. 
Er werd te lief verdedigd en voorin 
werden een legio aan kansen niet in 
doelpunten vertaald. Zo loop je te-
gen een grote maar geflatteerde ne-
derlaag aan. In de winterstop wer-
ken aan zelfvertrouwen en scherper 
in de duels. Fijne feestdagen en op 
naar 2015. 

Zondag

21 december

geopend

12.00-17.00 uur



TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

Presenteren zich

 

U vindt ons ook op de markt: Lochem (wo), Colmschate (do) en Deventer (vr en za)
Quabbenburgerweg 17, Terwolde Tel. 0571 - 271635   Fax 0571 - 275798

Openingstijden:
maandag 13.00 - 17.30
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.30
zaterdag 9.00 - 16.00
zondag gesloten

Wij wensen u
prettige kerstdagen en een 

voorspoedig en bloemrijk 2015 toe

1 

Prettige feestdagen 
en een 

voorspoedig 2015

Tapijt
Karpet
Lopers

Laminaat
Parket

PVC

www.vloeratelierwilster.nl

VLOEREN ATELIER WILSTER

06-25067601

Molendwarsstraat 58, Twello

Locatie: Terwolde (de Scherpenhof) en Vaassen (de Bosrand)olde (de Scherpenhof) en Vaassen (

Prettige feestdagen
en een 

voorspoedig Nieuwjaar

Aquaworld

06-493 56 248
dmcaquaworld@hotmail.nl

Camping De Scherpenhof, Bandijk 60 Terwolde, tel. 0571-291731 www.scherpenhof.nl

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

Kinder arrangement bowlen
1 uur bowlen + patat met snack en ranja

€19.50

€8.50

Tijdens de schoolvakanties alle dagen geopend van 11.00 - 18.00 uur Reservering noodzakelijk!

WIJ WENSEN U 
PRETTIGE FEESTDAGEN 

EN EEN 
VOORSPOEDIG 2015

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NL

Wij wensen u
fi jne feestdagen

en een 
voorspoedig 2015

Molenweg 1 • 7396 AA Terwolde • 0571 291308

info@douwma-makelaardij.nl • www.douwma-makelaardij.nl

Voor al uw interieurwerk op maat
Voor zowel zakelijk als particulier

Twelloseweg 77G

7396 BM  Terwolde
t (0571) 27 13 22 i www.ibpinterieurbouw.nl

e info@ibpinterieurbouw.nl

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

www.bouwbedrijfvdbeek.nl

BOUWBEDR I J F

T E R W O L D E      0571 - 29 20 96

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

TERWOLDE 0571 - 29 20 96
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De Enkruiters wederom 
succesvol

POSTERENK.- Bij PC & LR de Enkruiters zijn weer diverse successen be-
haald!. Dit keer was het Maartje Wolbers met haar pony Charmant die de 
titel “kringkampioen springen” in de wacht sleepte. Deze titel behaalde ze 
in de klasse B. Zij heeft deze pony nu één jaar en ze zijn samen een succes 
combinatie. Charmant is pas vier jaar oud dus dat belooft nog heel wat voor 
de toekomst.Naast Maartje zijn er ook reservekampioenen springen te felici-
teren, namelijk Yasmine Hoogendoorn met haar pony Sandro in de rubriek 
D klasse L en Jordi Wilken met zijn paard Tristan in de klasse klasse M.  
Maartje en Yasmine gaan door naar de Gelderse Kampioenschappen sprin-
gen op 6 en 7 februari in Wezep.  Jordi gaat door naar de Gelderse Kampioen-
schappen springen op 13 en 14 februari in Nijkerk. 
Maartje Wolbers met haar pony Charmant

Voorst 2 fier aan kop
VOORST.- Afgelopen week kwamen 
maar liefst vier teams van de Voor-
ster Schaakclub in actie. Het 4e- en 
het 2e team werden op waarde ge-
klopt. Het 1e team behaalde de eer-
ste zege van het seizoen. Voorst 2 is 
met drie zeges op rij trotse koploper. 
Zo aan het eind van het jaar kijken 
de Voorster schakers ook graag voor-
uit. Het gezellige oliebollentoernooi 
is bijna daar. En met trots nodigen 
zij u uit voor het Open Voorster 
Kampioenschap.  Een traditioneel 
toernooi voor alle niveaus en ook erg 
leuk voor huisschakers. De eerste 
ronde is op maandag 5 januari! Zie 
ook: www.voorsterschaakclub.nl

Voorst 2 reisde af naar Lochem om 
het op te nemen tegen het sterke 
Lochem 1. De sterke teamspelers 
Joop Siderius en Daan Noordhui-
zen hadden beide een sterke aanval 
op de koningsvleugel en brachten 
Voorst op een 0-2 voorsprong. Lo-
chem vocht zich echter terug. Fred 
Corpeleijn vergaloppeerde zich in 
zijn aanvalsdrift en kreeg het deksel 
op de neus. Jeroen Nikkels wist een 
gering voordeel keurig uit te spelen 
waardoor de marge weer wat ruimer 
werd. Toch had het de schijn dat Lo-
chem 3-3 ging maken. Henri Jansen 
kwam geen moment in de partij en 
werd langzaam, maar zeer zeker aan 
de kant gezet. Guido van Heuvelen 

moest de hele partij knokken om 
zijn matige opening te corrigeren.  
Dit lukte hem uitstekend en toen 
zijn tegenstander in het eindspel 
blunderde, greep hij zijn kans. Met 
een mooie 2-4 overwinning tot ge-
volg.
Dezelfde avond reisde Voorst 3 af 
richting Terborg om het op te nemen 
tegen de Kameleon 1. Na de mooie 
overwinning in de vorige ronde be-
gon Voorst met enthousiasme en 
bravoure.  Al snel bleek echter dat 
de Kameleon een maat te groot was. 
Invaller Esther Konijnenberg speel-
de overigens een uitstekende partij, 
maar moest aan het eind jammerlijk 
het hoofd buigen. Maarten Jansen 
kwam er deze ronde niet aan te pas 
en kon niets beters dan opgeven. 
Dick Hoekman had een mooie partij 
met tegenovergestelde rokades. Zijn 
tegenstander had echter een straat-
lengte voorsprong in het opbouwen 
van de aanval. Karl van ‘t Hazeveld 
en John Eekhuis wisten de eer te 
redden door remise te spelen. Harry 
Schurink had met een paardoffer 
een mooie aanval. Zijn tegenstander 
was echter niet onder de indruk en 
versloeg de knokkende Harry.

Voorst 3 moest met een 5-1 neder-
laag naar huis.
Ook een nederlaag voor het viertal 
dat afgelopen vrijdag in Hengelo 

speelde. Gerrit Witteveen en Hannie 
Kempink hadden niet hun avond en 
verloren. Onze multi-tasker Esther 
Konijnenberg toonde opnieuw goe-
de vorm. Dit keer werd ze beloond 
met remise. Henk van Heuvelen ons 
“nieuwe lid” maakte zijn debuut in 
een externe wedstrijd. Hij speelde, 
zoals altijd, beter dan zijn vorige 
partij en is weer een stap dichter bij 
de eerste zege.
Als klapper op de vuurpijl ontving 
Voorst 1 afgelopen zaterdag de scha-
kers van Wageningen 3. Tom Mole-
wijk kwam er deze ronde niet aan 
te pas en verloor. Sven Pronk wist 
in het middenspel een winnende 
combinatie te vinden en maakte ge-
lijk. Marcel Kraaijkamp wist twee 
pionnen te winnen en Voorst op 
voorsprong te zetten. Lutsen Dooper 
breidde deze voorsprong uit met een 
sterk eindspel. Wageningen deed 
nog wel wat terug. Rudy Bloemhard 
werd op mooie wijze verslagen. Zijn 
tegenstander combineerde met een 
loper en een toren zo sterk dat hij 
geen dame nodig had. Het had ech-
ter geen grote invloed op de span-
ning. Michiel Jansen en Jaques Kui-
per speelden inmiddels beide een 
gewonnen wedstrijd. Ondanks sterk 
verdedigen van Paul Tulfer was het 
slotakkoord nog voor Wageningen. 
Met deze 5-3 zege behoudt Voorst 
aansluiting met de middenmoot.

Cupa meest gelukkige met 
puntendeling tegen S.V. Twello
BUSSLOO.- Cupa en Twello heb-
ben de punten gedeeld in de laat-
ste wedstrijd voor de winterstop. 
In de eerste helft ging de wedstrijd 
nog redelijk gelijk op en waren er 
over en weer kans(jes) te noteren. 
Beide keepers waren de heersers in 
hun doelgebied al ontsnapte Cupa 
al in de eerste minuut omdat Nicky 
Eekhuis bij de tweede paal een teen-
lengte tekort kwam. Jan de Croon zag 
een hard schot in het zijnet belanden 
en Jay Koster ranselde een vrije trap 
van Nick van Uffelen knap uit de 
bovenhoek. Tom Leerkes blesseerde 
zichzelf en een speler van Twello 
toen hij een spectaculaire omhaal 
wilde produceren, gelukkig konden 

beiden verder. Kort voor rust, ging 
een schot van de goed spelende Rick 
Uninge, over het doel van Bouwhuis. 
In de tweede helft wilde Cupa ,wat 
te geforceerd op de helft van Twello 
blijven spelen, met onnauwkeurig 
en slordig balverlies tot gevolg. Hier 
door kon Twello, er een aantal keren 
snel counteren  en moest Bouwhuis 
weer redding brengen. Twello begon 
steeds beter te spelen, mede door dat 
Cupa te vaak verkrampt ging spelen, 
en teveel de lange bal hanteerde. Bert 
Westendorp zag een inzet voor langs 
gaan, en Frank v.d.Linde incasseerde 
net als Joachim Reuzel, geel vanwe-
ge te laat inzetten tackles, wat een 
beetje illustratief was in wedstrijd 

verloop. Bouwhuis redde weer goed, 
na een mooie solo van Rick Uninge, 
en daarna gebeurde er niet veel meer 
voor beide doelen. Alleen in de laat-
ste minuut van de officiële , kon Cupa 
aanvoerder Tom Leerkes in een kop-
duel met keeper Jay , niet voldoende 
kracht aan zijn inzet meegeven. Nu 
op naar de winterstop, en hopelijk dat 
na de winterstop de geblesseerden, 
Remco Bloem, Björn Hendriks,Tom 
Stormink en Yordi de Leau weer kun-
nen aansluiten bij de selektie. Ieder-
een prettige feestdagen, en op zondag 
4 januari om 11.00 uur in het clubge-
bouw van S.V.Cupa, hopen wij weer 
veel mensen te ontmoeten, tijdens 
de nieuwjaarsreceptie.

Wekelijks huis aan huis 
dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

Intercoating BV
7396 BM Terwolde
t 0571 291480
f 0571 292152
info@intercoatingterwolde.nl
www. intercoatingterwolde.nl

Niet het aantal telt, maar de aandacht!

Wij hanteren korte levertijden.

Sterk in het op kleur
brengen van al uw
aluminium- en
metalen onderdelen.(geschikt voor startende ondernemers!)

Produc g 2 2 k oor
Produc g 2 2 k oor
Produc k 2

Twelloseweg 93
7396 BM Terwolde

t 0571 - 29 14 80 info@leurinkvastgoed.nl
www.leurinkvastgoed.nl
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LEVER UW BESTELLING IN VOOR 28 DECEMBER VIA DE BESTELLIJST 
OF ONLINE OP WWW.VORDERMANVUURWERK.NL

VUURWERK
IN DE VOORVERKOOP

VUURWERKVVUURWERKV RWER
N DE VOORVERKOOPDEN DE VOORVERKOOPVO PPKKKKRREEVVRRVVVEEEDDNNNII DE VOORVERKOOP

GRATIS

Momentum 25’s Walhalla 54’sBlue Blood 36’s
T.W.V. 19,95 T.W.V. 69,95T.W.V. 39,95

van € 40,- tot € 100,- van € 200,- tot € 350,-van € 100,- tot € 200,- vanaf € 350,- of meer

Four Dragons
T.W.V. 99,95

Wijkseweg 7  •  7396 BC  TERWOLDE  •  Telefoon (0571)  29 12 05

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE VERKOOP

Maandag 29 december:  09.00 - 20.00 uur       

Dinsdag 30 december:  09.00 - 20.00 uur

Woensdag 31 december: 09.00 - 17.00 uur
WWW.VORDERMANVUURWERK.NL

VUURWERK
VORDERMAN

HAPPY HOUR 31 DECEMBER
VANAF 16.00 UUR

ALLES 40% KORTING
WEG = WEG    OP = OP

Korting geldt op de adviesprijzen, niet i.c.m. andere acties/aanbiedingen.
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Kids Mix

Sterretjes 30 cm. Morning Glory
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KIJK IN DE FOLDER OF OP WWW.VORDERMANVUURWERK.NL VOOR HET HELE ASSORTIMENT!
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Derde editie Voorwaarts on Stage groot succes

Voorwaarts swingt

TWELLO.- Afgelopen vrijdag organiseerde de gymnastiekvereniging 
van Voorwaarts haar jaarlijkse dansuitvoering ‘Voorwaarts on Stage’. 
Ook tijdens deze derde editie zat de multizaal van de jachtlust weer 
bomvol met enthousiaste deelnemers en publiek.

Tijdens ‘Voorwaarts on Stage’ krij-
gen alle dansers binnen de afdeling 
gymnastiek de gelegenheid om te la-
ten zien wat ze de afgelopen maan-
den geleerd hebben. Het publiek 
kreeg vrijdagavond een mooie af-
wisselende show te zien met ballet, 
dans en streetdance. De show werd 
gepresenteerd door Manon en Lizet 
Klunder. De zusjes kondigden alle 
dansgroepen aan met een korte in-
troductie en maakten er samen een 
feestje van.

Dansleiding
De leiding had veel energie in deze 

dansdemonstratie gestoken. Dat was 
niet alleen te zien aan de choreo-
grafie, maar ook aan de kleding en 
de kapsels van de deelnemers. Na 
afloop van de dansshow zette voor-
zitter Marike Smit de dansleiding 
als dank voor hun inzet even in de 
schijnwerpers. Annewieke Sukking, 
Fanoula Koukolis, Gillian Meyer, 
Aniek Ruitenbeek, Marleen Westra 
en Fleur Havekes kregen een wel-
verdiend applaus. De deelnemers, 
de leiding en het bestuur hebben 
laten zien, dat plezier hebben een 
belangrijke pijler binnen de afdeling 
gymnastiek is.

Nieuwe peuter/kleutergroep
Op dit moment heeft Voorwaarts 
acht dansgroepen, onderverdeeld 
naar discipline en leeftijd. De dans-
groep voor de leerlingen uit groep 1, 
2 en 3 is de afgelopen tijd hard ge-
groeid. En nog steeds komen er nieu-
we enthousiaste leden bij, daarom 
heeft de afdeling besloten om met 
een nieuwe dansgroep voor peuters 
en kleuters te starten. Deze peuter/
kleutergroep is bedoeld voor meisjes 
en jongens tussen de drie en vijf jaar. 
Lijkt het je leuk om lekker te dansen 
met leeftijdgenootjes? Kom gerust 
een keer kijken in de multizaal van 
de Jachtlust! Je mag een paar proef-
lessen meedoen om te ervaren of het 
wat voor je is. Ook als je al lid bent 
van Voorwaarts, ben je natuurlijk 
van harte welkom. 

Sport, dans & spel voor 
peuters en kleuters
TWELLO.- SV Twello nodigt heel 
graag alle peuters en kleuters uit om 
op zaterdagochtend te komen ‘spor-
ten’ in het prachtige en moderne 
sportcomplex aan de Zuiderlaan in 
Twello. Het is goed voor de lichame-
lijke én sociale ontwikkeling van uw 
kind. Ze “leren” bewegen. Enkele 
bewegingsvormen zijn: balanceren, 
klimmen/klauteren, springen en 
bewegen op muziek. Ook wordt er 
aandacht besteed aan begrippen als 
hoog, laag, voor en achter. Samen 
met andere kinderen spelen cq. be-
wegen is ook erg belangrijk. Bij de 
afdeling gymnastiek is er keuze uit 
twee verschillende sporten op zater-
dagochtend, van 08.30 – 09.30 uur 
wordt er kleutergym gegeven in de 
moderne turnhal, waar zo veel mo-
gelijk is qua speel & spel materialen. 
Aansluitend, van 9.30 tot 10.15 uur 
is er een enthousiaste groep peuter 
& kleuterdans in de naastgelegen 
sporthal. Op de leukste liedjes die 
ze allemaal zullen herkennen, wordt 
er met veel plezier heerlijk samen 
gedanst. Voor jongens en meisjes die 
van voetballen houden is er een spe-

ciale mini-pupillen groep op woens-
dagmiddag. Kijk voor meer informa-
tie op www.svtwello.nl of stuur een 
e-mail naar prcgym@svtwello.com. 

G-gymnastiek 
Op dinsdagmiddag gymt er name-
lijk een unieke g-gymnastiek groep 
van SV Twello. In deze lessen ga je 
met enthousiaste begeleiding bezig 
met basis turnelementen, bewegen 
op muziek en natuurlijk spellen ter 
afsluiting van de les. Eén keer per 
maand zijn alle ouders en/of bege-
leiders welkom in de zaal om te ko-
men kijken hoe het in de lessen gaat. 
De deelnemers kunnen dan ook vol 
trots laten zien wat ze allemaal kun-
nen en hebben geleerd. Wil je graag 
een keertje komen kijken of mee-
doen? Deze groep gaat nu eerst ge-
nieten van een welverdiende kerst-
vakantie, maar ze zien je graag in het 
nieuwe jaar op dinsdagmiddag van 
16.30 tot 17.30 uur in de multizaal 
van sporthal Jachtlust in Twello. 
Kijk voor meer informatie op www.
svtwello.nl of stuur een e-mail naar 
prcgym@svtwello.com. 

Voorster pannatoernooi 
GEMEENTE VOORST.- Het snelle 
en technische voetbalspel panna 
neemt in een razend tempo verschil-
lende voetbalterreintjes over. In een 
korte tijd gebeurt er heel veel op 
het pannaveld of in de pannakooi. 
Wat de spelers laten zien is veelal 
verbluffend; hakjes, onnavolgbare 
passeerbewegingen en een panna, 
waarbij je de bal bij de tegenstander 
door de benen speelt. Soms lijkt het 
of de bal werkelijk aan hun voeten 
blijft kleven. De één wil zo snel mo-
gelijk scoren, de ander maakt er een 
show van. Al met al weten de bal-
goochelaars iedereen ruimschoots te 
vermaken. Ieder doelpunt kan reke-
nen op luid gejuich, een panna is de 
ultieme uitdaging. 

Speeltoestellen ’t Faan uit Leek 
(Groningen) plaatst op 5 januari 
tijdelijk, voor een periode van vier 
maanden, een pannaveld (zie foto) 
in onze gemeente. In overleg met de 
buurtsportcoaches en dorpscontact-
personen gemeente Voorst wordt er 
in deze periode een pannatoernooi 
georganiseerd.

Het pannaveld komt vanaf 5 janu-
ari op de speeltuin locatie in Teuge, 
vanaf 2 februari op het schoolplein 
van OBS de Hagewinde in Wilp, 

vanaf 2 maart bij het Multifunctio-
neel Centrum Klarenbeek en vanaf 
30 maart op de skatebaanlocatie 
Jachtlust Twello te staan. ‘We zijn 
sinds kort een JOGG (Jongeren Op 
Gezond Gewicht) gemeente. Sporten 
en bewegen is gezond en daarnaast 
is buitenspelen ‘gratis bewegen’. De 
jeugd uit de verschillende kernen 
krijgt de mogelijkheid om gebruik te 
maken van het pannaveld. Een fan-
tastische mogelijkheid om de jeugd 
in beweging te brengen ’ aldus een 
enthousiaste Ingrid de Croon, be-
leidsmedewerker Sport van de ge-
meente Voorst.

Guido Ben Boubaker, Martin Keen 
en Roy Zweverink organiseren in 
deze vier kernen een kwalificatie 
pannatoernooi. ‘Deelname is gra-
tis en mogelijk voor zowel jongens 
als meisjes vanaf geboortejaar 2000 
(meisjes 1999) tot en met geboorte-
jaar 2005. De finale vindt plaats in 
Twello op woensdag 29 april 2015’ 
vertelt dorpscontactpersoon Roy 
Zweverink. Houd Facebook en Twit-
ter in de gaten voor meer info en de 
aanmeldprocedure. Dit initiatief is 
mede mogelijk gemaakt door Speel-
toestellen ’t Faan. www.webshopt-
faan.nl

Dans en Ritmische Gym stralen 
met eigen sterren in kerstshow
TWELLO.- De afdelingen Dans en 
Ritmische Gym van SV Twello trok-
ken op 12 december veel publiek 
voor hun gezamenlijke kerstshow. 
Beide afdelingen hadden naast be-
kende vloeroefeningen en dansen 
een aantal premières voor de over-
volle tribune in petto. 
Zo openden de jongste dansers van 

Sportschool Tijssen nieuws

TWELLO.- Afgelopen zaterdag is Vincent van der Velden in Markelo ge-
slaagd voor de  zwarte band (1e dan) Judo. Voor de examencommissie van de 
Judo Bond Nederland district oost wist hij met overtuiging zijn technische 
judo vaardigheden te demonstreren.

Vincent van de Velden 1e dan judo.

de jazz de showavond. Deze nieuwe 
groep bestaat uit kleuters in de leef-
tijd van 3 tot 5 jaar. Ze beleefden hun 
eerste optreden met hun kerstdans 
over Rudolf het rare rendier. Hun 
rode neusjes en beginnende dans-
pasjes vertederden de hele zaal. Voor 
de andere premières van de afdeling 
jazz zorgden alle selectiegroepen. 

Zij deelden voor de eerste keer hun 
wedstrijddansen met het publiek. 
Met deze dansen hopen zij bij de 
voorronde van het NK hoog te ein-
digen. De uitvoeringen die zij tijdens 
de kerstshow hebben laten zien, zijn 
veelbelovend. De recreatiegroepen 
lieten met veel plezier hun dansen 
zien die zij bij de Dance-in van Vaas-
sen al eens voor publiek hadden 
gedaan. De meiden van de hiphop 
lieten zien dat elke soort muziek zijn 
eigen bewegingen kent. Zij zetten 
een bijzonder strakke dans neer.

Duo lint op Frozen
Bij de ritmische gym lieten alle 
deelnemers prachtige oefeningen 
zien met de materialen bal, hoepel, 
knots touw en lint. Daarnaast waren 
er spectaculaire vloeroefeningen zon-
der materiaal te zien waarbij de deel-
neemsters hun beweeglijkheid ten 
volle ten toon spreidden. De premiè-
res zaten in een aantal voorstellingen 
met vernieuwende muziek en uit-
beeldingen. Zo verrasten Kirsten en 
Dunja het publiek met hun oefening 
op de muziek uit de Disney film Fro-

zen. Met hun lintbewegingen lieten 
zij de prinsessen uit de gelijknamige 
film verbleken. Nathalie, Marit, Vera, 
Isis, Kirsten en Dunja lieten onder 
de naam Yogagirls een grappige zelf-
gemaakte oefening met grote (kerst)
ballen zien. Onder leiding van Cindel 
liet de recreatiegroep een spetterende 
muppetshow zien waarbij de bewe-
gingen van de ritmische gym op een 
komische manier goed tot uiting kwa-
men. Aan het eind van de kerstshow 
dansten beide afdelingen gezamenlijk 
op “Santa Claus is coming to town”. 

http://www.svtwello.nl
mailto:prcgym@svtwello.com
http://www.svtwello.nl/
http://www.svtwello.nl/
mailto:prcgym@svtwello.com
http://www.webshoptfaan.nl
http://www.webshoptfaan.nl


© Persbelangen MR0162

M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92

93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106

107 108 109 110 111 112 113 114

115 116 117 118 119 120 121

122 123 124 125 126 127 128

129 130 131 132 133 134

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

208 209 210 211 212 213

214 215 216 217 218 219 220 221

222 223 224 225 226 227 228 229

230 231 232 233 234

235 236 237 238 239 240 241

242 243 244 245 246

247 248 249 250 251 252 253 254

255 256 257 258 259

260 261 262 263 264 265 266 267 268

269 270 271 272 273

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293

294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

304 305 306 307 308 309 310 311 312 313

314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327

328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351

352 353 354 355 356 357 358

359 360 361 362

363 364 365 366 367 368 369

370 371 372 373 374 375 376

377 378 379 380 381

382 383 384 385 386 387 388

389 390 391 392 393

394 395 396 397 398 399 400 401

402 403 404 405 406

407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427

428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439

440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463

464 465 466 467 468 469

68

431

205

150

1

251

126

345

400

280

169 248

78

125

216

341 265

226

323

66 342

385

116

416

337

31

242

171

469

387

229

32

8

326

460

343

454

331 320

466

36

440 131

KERSTMAMMOETPUZZEL  

Persbelangen MR0162



Pagina  51 Voorster NieuwsWoensdag 17 december 2014

© Persbelangen MR0162

M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92

93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106

107 108 109 110 111 112 113 114

115 116 117 118 119 120 121

122 123 124 125 126 127 128

129 130 131 132 133 134

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

208 209 210 211 212 213

214 215 216 217 218 219 220 221

222 223 224 225 226 227 228 229

230 231 232 233 234

235 236 237 238 239 240 241

242 243 244 245 246

247 248 249 250 251 252 253 254

255 256 257 258 259

260 261 262 263 264 265 266 267 268

269 270 271 272 273

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293

294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

304 305 306 307 308 309 310 311 312 313

314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327

328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351

352 353 354 355 356 357 358

359 360 361 362

363 364 365 366 367 368 369

370 371 372 373 374 375 376

377 378 379 380 381

382 383 384 385 386 387 388

389 390 391 392 393

394 395 396 397 398 399 400 401

402 403 404 405 406

407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427

428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439

440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463

464 465 466 467 468 469

68

431

205

150

1

251

126

345

400

280

169 248

78

125

216

341 265

226

323

66 342

385

116

416

337

31

242

171

469

387

229

32

8

326

460

343

454

331 320

466

36

440 131

KERSTMAMMOETPUZZEL  

Persbelangen MR0162

HORIZONTAAL: 1 zoetwatervis, 5 
geestelijke, 12 poliep, 19 Koreaanse 
trommel, 21 borgmoer, 24 hekel, 28 
hoofddeksel, 30 september (afk.), 31 
Romeins keizer, 33 volwassen, 34 niet 
gesloten, 36 winkel, 37 witte plek op 
het voorhoofd van een paard, 38 psalm 
(afk.), 40 kansspel, 42 aanzien, 44 
voorzetsel, 46 maniak, 47 grote plaats, 
48 razernij, 49 bewijs, 50 dominee (afk.), 
51 kalm!, 53 ijshockeyschijf, 55 snavel, 
57 slaginstrument, 59 haspel, 60 afkeer, 
61 eindje sigaret, 62 fortuin, 63 slungel, 
65 deurklink, 66 lichamelijk niet in orde, 
68 latei, 70 verwikkeling, 71 hooiberg, 
73 noodoproep, 75 jaargang (afk.), 76 
riviertje bij Utrecht, 77 doosvormige 
bergplaats, 79 oosterlengte (afk.), 
81 ijzer (afk.), 82 betaalmiddel, 84 
deel van een boom, 86 iemand die 
een hoedanigheid niet meer bezit, 87 
zangnoot, 88 deel van het lichaam, 90 
platte steen, 91 bergpas, 92 vogel, 93 
twitterbericht, 96 automerk, 97 heer 
(afk.), 99 vertrek, 101 gelofte, 102 
bergweide, 104 Belgische gemeente, 
106 kloosteroverste, 108 landtong, 110 
luchtige televisieserie, 112 vijver, 113 
maart (afk.), 115 ad interim (afk.), 117 
bergplaats, 118 salvo titulo (afk.), 119 
titel, 120 Anno Domini (afk.), 121 circa 
(afk.), 122 via, 124 European Train 
Control System (afk.), 126 bakvloeistof, 
128 boerderijgrond, 129 leertijd, 131 
aantekening, 132 vruchtbare plaats, 133 
slogan, 135 gisping, 138 proefversie, 141 
avondjapon, 143 matrijs, 147 technische 
post bij autoraces, 151 vogel, 155 
voorvoegsel, 156 nummer (afk.), 157 
hijswerktuig, 158 zuilengang, 160 slang, 
161 Academisch Ziekenhuis (afk.), 163 
vlug, 165 Alpha en Omega (afk.), 166 
bezittelijk voornaamwoord, 168 de dato 
(afk.), 170 muzieksoort, 172 inwoner 
van het Baskenland, 173 hemellicht, 
174 opbergruimte, 176 schootcomputer, 
179 spat, 181 bijzonder tijdelijk kader 
(afk.), 183 voortgezet onderwijs (afk.), 
184 trage vrouw, 186 geldstuk, 187 
valse melding over een niet bestaand 
virus, 188 vrouw van Abraham, 190 
stroomgeul, 191 ruthenium (afk.), 193 
strijd, 195 werknemersverzekering, 196 
verpaupering, 199 muzieksoort, 200 
spijsverterend sap, 202 gladakker, 205 
inwoner van Europa, 208 bloeddruk, 
209 spade, 210 pauselijke regering, 
211 doping, 212 conditietraining, 213 
spoedeisend, 215 ontsteking aan de 
vinger, 216 mythologische godheid, 
219 namiddag (afk.), 220 nauw, 222 
reeds, 224 sadomasochisme (afk.), 
225 Europese hoofdstad, 226 zoete 
lekkernij, 228 van de (afk.), 229 Chinese 
afstandsmaat, 230 bijt, 232 reukwater, 
233 voorzetsel, 234 dansfeest, 235 vaat, 
237 politieke partij, 238 magneetband, 

240 gewrichtsontsteking, 242 streling, 
243 cost, insurance and freight (afk.), 
245 rivier in Arabië, 246 aquariumvisje, 
247 toorts, 249 woedend, 252 reeks, 253 
huidopening, 255 adres op het internet, 
256 bijwoord, 257 internationaal (afk.), 
259 kever, 260 idem (afk.), 261 kilometer 
(afk.), 262 vader, 264 indische saus, 
266 stoomschip (afk.), 268 deel van 
de Bijbel, 269 uitroep van afkeuring, 
270 getijde, 271 stap, 272 klier van 
een vis, 274 coup, 277 glittertje, 281 
stuf, 284 drinkbeker, 287 wiek, 291 
kleur, 294 sierplant, 296 smeerlap, 298 
stralenkrans, 300 kloof, 301 iemand 
die niet op tijd is, 304 bankketen, 305 
belasting, 307 stannum (afk.), 308 s’il 
vous plaît (afk.), 310 avondmaal, 311 
perceel, 312 muzieksoort, 313 uitroep, 
314 workstation (afk.), 315 pluspunt, 
317 godshuis, 319 muziekinstrument, 
322 contanten, 323 akkoord, 324 sujet, 
325 tweede toon, 327 neon (afk.), 
328 persoonlijk voornaamwoord, 329 
teken van aarzeling, 331 persoon, 333 
rubidium (afk.), 334 deel van de dag, 
336 opwekkend middel, 337 proef, 338 
holmium (afk.), 339 in casu (afk.), 341 
Romeinse bestuurder van Gallilea, 
343 ambtskleed, 345 likeur, 347 kind 
zonder ouders, 348 bak, 349 jaarboek, 
352 beslist, 353 onbeweeglijk, 355 
natriumcarbonaat, 357 gespannen, 
359 goudsmidsgerei, 360 militaire 
parachutist, 361 kanarie, 362 voorzetsel, 
363 United States (afk.), 364 kenteken 
van Roemenië, 365 en andere (afk.), 
366 bromium (afk.), 367 emotioneel 
quotiënt (afk.), 369 voorzetsel, 370 
Secret Intelligence Service (afk.), 371 
ceintuur, 373 kunstleer, 375 kraagplooi, 
377 kussentje, 378 scheepstouw, 
379 lager technisch onderwijs, 380 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
(afk.), 382 vermanende toespraak, 384 
kilovolt (afk.), 386 gallium (afk.), 387 
vluchtige vloeistof, 389 reserve (afk.), 
390 sprookjesfiguur, 391 voormalig 
eiland in het IJsselmeer, 393 bloedwei, 
394 bolgewas, 395 moeder, 396 van 
links naar rechts (afk.), 397 als de 
Ieren, 399 in oprichting (afk.), 401 
laatsleden (afk.), 402 opbergblik, 403 
onder andere (afk.), 404 uitroep, 405 
omwenteling, 407 gedekte tafel, 408 het 
waken, 411 leesteken, 416 gezamelijke 
edellieden, 422 tankstation, 426 masker, 
428 smalle plank, 429 boeddhistische 
taal, 430 spuitje, 431 internationaal 
standaardboeknummer (afk.), 433 
soort ritme, 434 geul, 436 de toestand 
van het koken, 438 bepaald (afk.), 440 
koude lekkernij, 441 bloembed, 442 
metalen staaf, 443 stalafval, 444 rug, 
446 schuif, 448 bestijging, 450 lokkende 
blik, 452 Nederlandse omroep, 453 jus, 
454 broedplaats, 455 praktijkgeval, 456 

balie, 458 horde, 460 plaats in Limburg, 
462 inkeping, 464 onmin, 465 coupe, 466 
hemellichaam, 467 onderdrukking, 468 
jeuk (medische term), 469 evangelist.

VERTICAAL: 1 zitvlak, 2 voormiddag 
(Eng.), 3 alles verloren hebbend, 4 
zekering, 6 regeringsstelsel (afk.), 7 
Europeaan, 8 heldendicht, 9 kortschrift, 
10 voegwoord, 11 redactie (afk.), 12 
vroeg, 13 landbouwwerktuig, 14 vreselijk, 
15 bouillon, 16 gymastiektoestel, 17 
deel van de Bijbel, 18 bewegend, 
19 slaapplaats, 20 United Nations 
(afk.), 21 foto-opname, 22 bult, 23 
Internet Protocol (afk.), 24 bagger, 25 
methylethylketon (afk.), 26 trekdier, 27 
graansoort, 29 defect, 32 steenmassa, 
35 spelhandeling, 36 dreun, 37 zonder 
geld, 39 goedzak, 41 Optical Character 
Recognition (afk.), 43 onbepaald 
voornaamwoord, 45 strafwerktuig, 47 
groente, 48 paling, 49 praatvogel, 50 
kussentje, 52 zangvogel, 54 Katholieke 
Universiteit (afk.), 56 Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen (afk.), 58 milliliter (afk.), 
59 kiloWatt (afk.), 60 houten halsjuk, 61 
persoonlijke lening (afk.), 62 kadaver, 
64 flop, 67 zoogdier, 69 dichtgenaaide 
zak, 71 maximaal (afk.), 72 bolwerk, 74 
schuimwijn, 77 boom, 78 warempel, 80 
windvrije, 83 hoofdwoord, 85 bovenlijf, 
87 albinobunzing, 89 niet één, 92 
openbare functie, 94 hoogstaand, 95 
geschikt, 98 nippertje, 100 mentaliteit, 
103 loterij, 105 term uit de Indische 
keuken, 107 vader, 109 niet alleen, 
111 hoe, 112 slachtoffer, 113 malheur, 
114 boekomslag, 116 een beetje, 121 
bemanning, 123 evenredig deel, 125 
schors, 127 laxeermiddel, 128 honderd 
jaar, 130 watervogel, 134 zintuig, 136 
erfelijkheidsdrager, 137 junior (afk.), 138 
krat, 139 scheur, 140 paardenslee, 142 
barium (afk.), 144 als boven (afk.), 145 
doorgangsheffing, 146 omlijsting, 148 
existentie, 149 ten name van (afk.), 150 
muziekteken, 152 vader, 153 zeehond, 
154 High Definition Television (afk.), 157 
voorbij, 158 dierenverblijfplaats, 159 
graan, 162 dadelijk, 164 heffing, 167 
arbeidsinkomen, 169 tweezang, 171 
christelijk geboortefeest, 172 kist met 
gaatjes, 173 avondmaaltijd, 174 zee-
inham, 175 horizontale as, 177 bierglas, 
178 jolijt, 180 frisheid, 182 informant, 
183 afwas, 185 kans, 186 gerecht, 187 
op welke wijze, 188 scharnier, 189 snel, 
192 aspotje, 194 Nederlandse Radio 
Unie (afk.), 195 koon, 197 plant, 198 
zangnoot, 199 salvo honore (afk.), 200 
cultureel gebouw, 201 per expresse 
(afk.), 203 systeem op internet om de 
verbindingen te testen, 204 lidwoord, 
206 ondernemingsraad (afk.), 207 
watervogel, 210 bewusteloosheid, 214 

nat rijstveld, 217 Indiase munt, 218 
eenheid (eng.), 221 kleur, 223 lafbek, 227 
niet klaar, 229 lantaarn, 231 stoornis, 234 
woonwijk, 236 houding, 237 opvarende, 
239 deeltje, 241 het ‘ik’, 244 misser, 247 
bosje haar, 248 halfjaar, 250 van geringe 
breedte, 251 plant, 253 paskamer, 254 
delfstof, 258 stuurs, 261 braaksel, 263 
bijbelse figuur, 265 weken voor de kerst, 
267 alleenzang, 269 versterkte plaats, 
273 briefje, 274 dierlijk orgaan, 275 cum 
suis (afk.), 276 hogere technische school 
(afk.), 277 steek, 278 in voce (afk.), 279 
strop, 280 concreet, 282 uitgesloten 
aansprakelijkheid (afk.), 283 hectoliter, 
284 bazige vrouw, 285 extase, 286 
gehoororgaan, 288 halfgeleiderlampje, 
289 en (Fr.), 290 brok, 291 beroep, 
292 informatietechnologie (afk.), 293 
deel van de voet, 294 loopvogel, 295 
ieder, 297 kilovoltampère (afk.), 299 
jongensnaam, 300 wedloop, 302 kleine 
reeks ingestudeerde handelingen, 303 
waterplant, 306 plezier, 309 kerkvorst, 
311 Chinese bladgroente, 312 surplus, 
315 kranten en tijdschriften, 316 op 
leeftijd, 318 keel-neus en oortarts (afk.), 
320 titel, 321 verenverlies, 323 franje, 
324 heidemeertje, 325 niet slim, 326 
heilige, 328 arbeid, 330 helium (afk.), 332 
soortelijk gewicht (afk.), 335 radon (afk.), 
336 cerium (afk.), 337 zevende toon, 
338 hectoliter, 340 astma, 341 brand, 
342 wild rund, 344 voorjaarsgroente, 346 
wilde vrucht, 348 vaderlandsvriend, 350 
toevluchtsoord, 351 Duits vrachtschip, 
352 muziekinstrument, 354 doorzetter, 
356 geschil, 358 breuk, 364 gebruik, 
368 vruchten, 370 gebak, 372 houtsoort, 
374 borrel, 376 bezigheden buitenshuis 
hebbende (afk.), 377 soort look, 381 
doosvrucht, 382 waardeloos ding, 383 
vief, 385 messias, 386 bloemenslinger, 
387 Arabische vorst, 388 ringtone, 390 
flatgebouw, 392 bouwval, 395 vogel, 396 
glinstering, 398 tabak, 400 familielid, 
402 ijzeren mondstuk, 406 kwab, 407 
halsdoek, 408 afkerig van iets, 409 
vogel, 410 kunstmatige inseminatie 
(afk.), 411 bagger, 412 voorzetsel, 413 
maaltand, 414 met betrekking tot (afk.), 
415 met name (afk.), 417 decibel (afk.), 
418 eikenschors, 419 het roeren van 
een cocktail, 420 nokbalk, 421 dwaler, 
423 voor elkaar!, 424 blind zoogdier, 
425 haardijzer, 427 godendrank, 
428 raam, 429 kwastenreiniger, 430 
wacht, 432 rijstwijn, 435 indianentent, 
437 beklemming, 439 huisdier, 441 
daarstraks, 442 Turkse titel, 443 eega, 
444 sleepnet, 445 wapen, 447 speelgoed, 
449 voorzetsel, 451 biljartstok, 453 
zangnoot, 454 Nomen Nescio (afk.), 455 
compagnon (afk.), 456 langspeelplaat, 
457 tasto solo (afk.), 459 titel, 461 op dit 
moment, 463 computer

Kerstmammoetpuzzel
Als u de Kerstmammoetpuzzel juist heeft ingevuld, kunt u de gevraagde letters in 
het kleine diagram onder de puzzel invullen. Deze strook kunt u in een geslo-
ten envelop, en in de linkerbovenhoek voorzien van het woord “Kerst-
mamoetpuzzel”, opsturen naar Uitgeverij Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, 
7391 EG  Twello. Inleveren op het kantoor van Voorster Nieuws mag ook. De te 
winnen prijzen zijn: 1 waardebon van E 75,-, 1 van E 25,- en 1 van E 12,50. 
Uw oplossing dient uiterlijk 30 december 2014 in ons bezit te zijn. Over de uitslag 
kan niet worden gecorrespondeerd. Wij wensen u veel puzzelplezier toe.

Naam: ......................................................................................................................................................

Adres/Postcode/Plaats:...........................................................................................................................  

Telefoonnummer: .....................................................................................................................................

✂



De AutobeDrijven in De regio
Merk Model Type Deuren Bouwjaar   km Stand Prijs
Nissan Pixo 1.0 Acenta Airco 5-drs 2012 17042 km 8.250,-
Nissan Micra 1.2 98pk Acenta Airco 5-drs 2013 34409 km 12.250,-
Nissan Micra 1.2 80pk Mix Airco 3-drs 2008 44738 km 6.975,-
Nissan Micra 1.2 80pk Acenta Airco 5-drs 2008 79303 km 6.975,-
Nissan Note 1.2 Dig-S Connect Ed. 5-drs 2014 8704 km 16.975,-
Nissan Note 1.6 First Note 5-drs 2006 119875 km 6.750,-
Nissan Almera Tino 1.8 Acenta 5-drs 2004 127633 km 3.975,-
Nissan Primera 1.8 Acenta Navi 5-drs 2004 191560 km 3.975,-
Nissan Qashqai 1.6 Connect Edition 5-drs 2010 59932 km 16.475,-
Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2010 73942 km 15.975,-
Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2010 51313 km 15.975,-
Nissan Qashqai 1.6 Visia 5-drs 2009 52313 km 13.975,-

Automaat
Nissan Note 1.2 Dig-S Connect Ed. 5-drs 2014 5914 km 18.975,-
Nissan Note 1.6 Acenta 5-drs 2007 61493 km 8.750,-
Nissan Almera Tino 2.0 CVT Ambience 5-drs 2002 184463 m 2.475,-

Diesel
Nissan Micra 1.5 dCi Acenta Airco 3-drs 2007 105810 km 7.250,-

Ander merk
Citroën C5 1.8 5-drs 2003 170140 km 2.250,-
Citroën Xantia 1.8 Elegance 5-drs 1999 158431 km 1.250,-
Kia Cee’d 1.4 CVVT 3-drs 2009 13495 km 12.475,-
Kia Sportage 1.6 X-Excutive Navi 5-drs 2011 42222 km 20.475,-
Peugeot 206 1.4 Quiksilver 3-drs 2005 84505 km 4.475,-
Peugeot 3008 1.6 Vti ST 5-drs 2011 35263 km 18.475,-
Opel Zafi ra 1.8-16V Busines 5-drs 2006 127485 km 9.975,-

Ruim aanbod occasions bij uw Nissan dealer.
Kijk voor uitgebreide informatie en foto’s op
www.autobedrijfspitholt.nl

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting

Duistervoordseweg 88
7391 CH  Twello
0571-271857
www.autobedrijfspitholt.nl

PRETTIGE FEESTDAGEN 
EN EEN VOORSPOEDIG 2015!

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

vanaf

Onderhoudsbeurt + APK

€ 89,-
Direct een offerte: www.autowientjes.nl/offerte

Merkbanden

€ 39,-
vanaf

Banden nodig? www.autowientjes.nl/banden

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

Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad

Bouwjaar: 09-2012
Km. Stand: 38405 Km
Brandstof: Benzine
Kleur ZWART
Aantal deuren: 5 drs
Transmissie: Hatchback 
Garantie: 6 maanden BOVAG garantie

OPTIES & ACCESSOIRES:
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, 
zijdelings voor 2x, Airconditioning, Airconditioning, 
automat., Airconditioning, handbed., Boordcom-
puter, Centr. deurvergr. handbediend, Deelbare 
achterbank, El. verstelbare spiegels, Elektrische 
ramen voor, Hoofdsteunen achter, Lichtmetalen 
velgen, Mistlampen, Onderhoudsboekje aanwezig, 
Radio/CD, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, 
Traction Control

MAZDA 2 2 1.3HP AIRCO ECC

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoooooooooooooooooooorloo

11.999,-
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Activiteiten
kalender

Meld uw verenigingsactiviteit via info@voorsternieuws.nl of ge-
bruik de code die u als vereniging heeft ontvangen om in te log-
gen in de rubriek activiteiten op onze site  www.voorsternieuws.
nl. U kunt uw activiteit wekelijks aanleveren. Mail duidelijk de 
plaats,  activiteit, datum en tijdstip door tot uiterlijk maandag-
morgen 10.00 uur. Dit wordt dan verwerkt en geplaatst in de 
eerst komende editie. 

Activia sluit eerste competitiehelft af 
met een gelijkspel tegen Albatross
TWELLO.- De laatste wedstrijd 
voor de winterstop mocht Activia 
op eigen terrein aantreden tegen Al-
batross dat op de ranglijst evenveel 
punten heeft. Opnieuw slaagden de 
mannen van trainer Rorije er niet in 
om te winnen. De start was noch-
tans uitstekend want al in de eerste 
minuut werd een vrije trap van Bart 
Wippert met het hoofd verlengd 
door Wouter Hameka en de keeper 
had hierop geen antwoord. Gaande-
weg de eerste helft trok Albatross 
het initiatief meer naar zich toe; 
mede ingegeven door slordig spel 
van de Activianen. Tot grote kansen 
leidde dit lange tijd niet maar vlak 
voor rust leidde dom balverlies op 
het middenveld (met 8 roodwit-
ten voor de bal!) een razendsnelle 
counter op en deze werd feilloos 
afgewerkt achter de kansloze Tho-
mas Polman die opnieuw het doel 
mocht verdedigen.

De tweede helft werd het er van bei-
de kanten niet veel beter op en het 
moeilijk bespeelbare veld maakte 
combinatievoetbal ook vrijwel on-
mogelijk. Rorije had in de rust Er-
win Viester ingebracht voor mid-
denvelder Zemir Mujic waardoor 
er 4 aanvallers op het veld stonden. 
Het middenveld was mede daar-
door soms wat onderbezet en in die 
ruimte kon Albatross regelmatig 
gevaarlijk doorkomen. Meteen na 
rust overleefde Activia een enorme 
scrimmage in het eigen doelge-
bied en er waren meer dreigende 
momenten voor het doel van Pol-
man die echter een zekere indruk 
maakte en geen fouten maakte. Zo 
hadden de supporters van Activia 
lange tijd het idee dat een punten-
deling het maximaal haalbare was 
maar toch waren er in de slotfase 
nog een paar grote kansen voor de 
thuisploeg. Wouter Hameka zag 

een lobje van 12 meter over het 
doel vliegen; een schot van Viester 
in de korte hoek werd goed gepa-
reerd en een voorzet van de snelle 
Thijs Leerkes was net 2 decimeter 
te scherp voor de meegelopen aan-
vallers. Een overwinning was niet 
verdiend geweest (maar wel lekker 
natuurlijk!) en beide ploegen kon-
den uiteindelijk wel leven met het 
gelijkspel dat na ruim 90 minuten 
op het bord stond toen de prima 
scheidsrechter affloot.

Zo is de eerste competitiehelft af-
gesloten met 13 punten uit 13 wed-
strijden. Een enkele keer kregen we 
hierbij wat te veel; iets vaker had 
er meer ingezeten. Als dat er na de 
winterstop wel uitkomt dan ben ik 
er van overtuigd dat Activia ook in 
het volgende seizoen mag uitkomen 
op het mooie niveau van de derde 
klasse.

Rachel de Haan reserve 
kringkampioen springen paarden

EMPE.- Rachel de Haan, lid van de 
Oortveldruiters, is dit indoorsei-
zoen goed op dreef met haar paard 
Zarah. In alle selectiespringwed-
strijden viel de combinatie in de 
prijzen. Dat resulteerde in het re-

serve kringkampioenschap klasse 
B.
In Zevenaar startte Lisa Sanders 
met Dieter H in de klasse L2 dres-
suur en verdiende de 2e prijs met 
196 punten. Iris Braam werd met 

Dimitri in de klasse Z1 ook 2e met 
210 punten.
Lisa van ’t Einde verdiende in Hen-
gelo met Wild Rose in de klasse B 
met 183 punten haar eerste winst-
punt.

Rachel de Haan met Zarah.

* Reparatie        * Schadeherstel
* APK                 * Verkoop nieuw en gebruikt

Prettige kerstdagen
en een gelukkig

nieuwjaar

 

Service Partner

Om het jaar af te sluiten zijn 
wij gesloten van 

donderdag 25 december 
t/m vrijdag 2 januari

Voor noodgevallen monteur aanwezig

Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437

DEcEMBER
19 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het club-

huis van de sportclub. Sportclub Teuge
19 Kerst-editie Schrijverscafé Kleine Noordijk Wilp 
 Stichting Kunstkring Voorst
19 20.00 uur. Concert Zutphens Mannenkoor Dorpskerk Voorst
20 Concert opleidingsorkest muziekvereniging Klarenbeek. 
 ons Gebouw aan de Woudweg
21 12.00 tot 17.00 uur Koopzondag in het centrum van Twello. 
 Div. winkels open
21 Kerstbingo, aanvang 20.00 uur 
 Kantine v.v.Voorst Voetbalvereniging Voorst
23 Kerstkoopavond in het centrum van Twello  

Twello Centrum
24 Openlucht Kerstviering RK Kerk Klarenbeek Iedereen is 

welkom
27 Oliebollenaktie verkoop vanaf 11.00 uur, Voorst en omge-

ving Voetbalvereniging Voorst

jANUARI
05 Samen aan tafel gaan. Zonnebloem afd. Wilp/ Voorst Dorps-

huis de Pompe Wilp  
09 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het club-

huis van de sportclub.  Sportclub Teuge
10 Klaverjas marathon bij SV Terwolde. 
 Sportvereniging Terwolde
17 Voorster Dansdag - 3 voorstellingen met meer dan 90 ver-

schillende dansen, Sporthal Zuiderlaan 
 SV Twello afd. Gymnastiek
18 10.00 uur Kaartmarathon
 Voetbalvereniging Voorst
24 jaarlijkse uitvoering Twellose AccordeonVereniging
 Sporthal Jachtlust, Twellose Accordeonvereniging

FEBRUARI
06 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het club-

huis van de sportclub. Sportclub Teuge
15 Carnavalsoptocht Pampus - de Lollebroek Wilp Achterhoek 

Optochtcommissie De Lollebroek-Pampus 

Meer maaltijdkeuze voor 
de patiënt
REGIO.- Sinds 8 december serveren 
alle verpleegafdelingen van Gelre 
ziekenhuizen warme maaltijden uit 
met meer keuze voor de patiënt. Met 
deze dienstverlening wil Gelre zie-
kenhuizen enerzijds haar gastvrij-
heid nog meer vergroten. Anderzijds 
kan het ziekenhuis kosten besparen, 
doordat er minder verspilling van 
eten zal zijn.
Bij de opname ontvangt een patiënt 
een menukaart. Hierop staan 16 ver-
schillende gerechten waar zij uit 

kunnen kiezen. Deze menukaart is 
afgestemd op het dieet van de pa-
tiënt. Sommige patiënten mogen 
bijvoorbeeld enkel vloeibaar eten, 
of hebben een natriumbeperkt di-
eet. Voorheen had de patiënt keuze 
uit één maaltijd met verschillende 
componenten. Iedere dag kunnen 
patiënten tot 15.00 uur hun bestel-
ling doorgeven aan de roomservice-
medewerker of voedingsassistent. 
Deze komt met de ipad aan bed om 
de bestelling te noteren.
 

Tegengaan van 
voedselverspilling
Niet alleen de gastvrijheid wordt 
straks verbeterd. Cora den Ouden, 
plaatsvervangend manager afdeling 
Hotel, vertelt: “Zoals veel zieken-
huizen heeft ook Gelre momenteel 
een voedselverspilling van ongeveer 
35%. Met de nieuwe maaltijdvoor-
ziening denken we de voedselver-
spilling terug te kunnen dringen 
naar minder dan 5%. Dat is een aan-
zienlijke kostenbesparing”.



Markt Twello elke vrijdag van 
12.30 tot 17.30 uur

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een gezond en creatief 2015 

en danken u voor het vertrouwen!
a.s. vrijdag de laatste markt van 2014

Vrijdag 30 januari staan wij weer voor u klaar!

VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG

Verse SlibtongGebakken Lekkerbekken

Roerbakschotel Hollandse Nieuwe Huisgemaakte 
Zalm/slaatje

Bij ons altijd vers van het mes Tot vrijdag in Twello op de Markt

5e gratis !

Kijk voor onze veilingverse Noordzee aanvoer in de kraam

twitter@vismanjan

Heerlijke Noordzee vis om te bakken! Zonder graat en verfijnd gekruid!

Heerlijk om te bakken of in de oven Ter plaatse schoongemaakt!

per stuk 4 voor

500 gram 4 voor

per stuk

Per stuk 3 stuks

Per stuk 

2.75 10.00

7.50 7.001.90

2.75

2.95

7.50

Rijksstraatweg 164  Teuge 
Tel: 06 - 23 64 09 42

Voor de Kerst hebben 
wij weer diverse heerlijke 
Kip, wild en 
kalkoen specialiteiten
Bestel op tijd 06 - 23 64 09 42

Onze winkel in Teuge is voor de kerst geopend
Maandag 22 december  13.00  - 17.00 uur
Dinsdag 23 december 9.00  - 17.00 uur
Woensdag 24 december 9.00  - 17.00 uur

Wij zijn gesloten van 
27 december t/m 3 januari

vanaf 5.-
Groot assor� ment 
   Kerstboeke� en

Pre�  ge feestdagen en een goede jaarwisseling.

3 takken 
Amaryllis

Kom.. .  en proef de sfeer

299 2.79 1.49
RODE BESSEN
“HOLLANDSE”

KLASSE 1 ELSTAR 
“EXTRA KWALITEIT”

GIEZER WILDEMAN 
STOOFPEREN  
“DE LEKKERSTE”2 KILOHEEL KILO 3 KILO

DE EEKHOORN noten, zuidvruchten en natuurvoeding
Hoofdweg 54-56, 6744 WL Ederveen, tel. (0318) 57 34 39, fax (0318) 57 23 19, Mobiel 06  53 55 44 69 E-mail. schoeman26@zonnet.nl www.de-eekhoorn.com

� � � �

8.00
19.95
12.95
12.95

NU 2 HALEN 
1 BETALEN

4.99 7.992.99 9.99

1 KILO 
VAN 13.99 VOOR

350 TABLETTEN 
VAN 24.95 VOOR

200 TABLETTEN 
VAN15.95 VOOR

100 MIL. 
VAN14.95 VOOR

1 KILO 
NU

500 ML.
VAN 10.95 VOOR

400 GRAM 
VAN 3.99 NU

900 GRAM 
OF 1000 GRAM

VAN 16.99 VOOR

TURKSE ABRIKOZEN VOGEL ECHINACEATAO KAE NOI 
ZEEWIERSNACK

PRUIMEN MET PIT 
SUPER GROOT NORWEGIAN 

COD LIVER OIL

GEZONDHEIDSMIX OF 
VRUCHTENMIX

KLAVERHONING
Klaverhoning is een zachte 
crèmehoning. Jong en oud spreekt 
van den heerlijke honing. Onze 
klaverhoning is in de meeste gevallen 
afkomstig uit Canada. Heel zelden 
hebben we eigen Nederlandse 
Klaverhoning

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT
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Feestelijke opening Lijn 14 
Apeldoorn Zuid Businessline
APELDOORN.- Maandag is de nieuwe dienstregeling van Syntus voor 
stad- en streekvervoer van start gegaan. Vandaag, 15 december, rijdt 
de nieuwe Lijn 14 Apeldoorn Zuid Businessline voor het eerst. Beter 
Benutten en Slim Reizen Stedendriehoek hebben deze lijn vandaag op 
een feestelijke manier officieel geopend, samen met overheid én werk-
gevers. 

De ov-verbinding van station Apel-
doorn naar Apeldoorn Zuid is ver-
beterd. De route wordt korter en 
sneller en maakt reizen van en naar 
het werk of afspraak gemakkelijker. 
De keuze voor het openbaar vervoer 
wordt daardoor aantrekkelijker. De 
lijn is het resultaat van een unieke 
samenwerking tussen provincie 
Gelderland, gemeente Apeldoorn, 
werkgevers, vervoerder Syntus en 
werd mede mogelijk gemaakt door 
het programma Beter Benutten/Slim 
Reizen. Vertegenwoordigers van 
deze stakeholders vierden vandaag 
de unieke publiek-private samen-
werking door de ov-lijn officieel 
openen.  

Over Lijn 14 Apeldoorn Zuid 
Businessline
De huidige lijn 14 is omgedoopt tot 
Lijn 14 Apeldoorn Zuid Busines-
sline. De bus stopt minder vaak om-
dat er minder haltes zijn. Daarnaast 
zullen ook de lijnen 43 en 91 tussen 
station Apeldoorn en Apeldoorn 

Zuid blijven rijden. In de spits rij-
den nu dus acht bussen per uur, bui-
ten spitstijden zes bussen per uur. 
Het project past in het streven van 
de Gelderse Staten om de stedelijke 
bereikbaarheid van en naar werkbe-
stemmingen te verbeteren. Met de 
Businessline zijn bedrijven beter 
bereikbaar, de medewerkers hebben 
een betere verbinding met het sta-
tion. De vervoerder krijgt meer op-
brengsten en de gemeente versterkt 
haar economische positie.

Bestuurders over Lijn 14 Apel-
doorn Zuid Businessline
De regio wordt aangestuurd en gesti-
muleerd door een bestuurlijk  trio, 
bestaande uit de minister van Infra-
structuur en Milieu ,een gecommit-
teerde regionale bestuurder en een 
CEO vanuit bedrijfsleven. Minister 
Schultz van Haegen is blij met dit 
initiatief: ‘Dit is een mooi  voorbeeld 
van hoe de  samenwerking tussen 
werkgevers, regio en het rijk bijdraagt 
aan het verbeteren van de bereikbaar-

heid en de economische positie van 
de gemeente.  Een win-win situatie: 
de  bedrijven zijn beter bereikbaar 
voor hun medewerkers, en de ver-
voerder krijgt een rendabele lijn.’
Jos Penninx, triolid Beter Benutten 
en portefeuillehouder Duurzame 
mobiliteit in de regio Stedendrie-
hoek: ‘Voor dit soort goede initiatie-
ven om de bereikbaarheid te stimu-
leren, die door samenwerking van 
bedrijfsleven en overheden tot stand 
komen - zoals de Businessline - stelt 
de Stedendriehoek een financiële 
ondersteuning beschikbaar.’ 
Triolid Bart Voortman, directeur van 
het Facilitair Bedrijf van Achmea: 
‘Samen met omliggende bedrijven 
in Apeldoorn Zuid (Belastingdienst, 
Merin (FizzionParc) en Kadaster), de 
provincie, de gemeente en vervoer-
der Syntus hebben we een mooie 
oplossing gevonden in de vorm van 
de Businessline, een snelle verbin-
ding tussen het station en de deel-
nemende bedrijven in Apeldoorn 
Zuid.  Dit betekent meer gemak voor 
de medewerkers die van en naar de 
locaties in Apeldoorn Zuid reizen 
met het ov.’

Over Slim Reizen Stedendriehoek
Onder de noemer Slim Reizen Ste-
dendriehoek werkt de regio Steden-

driehoek, een samenwerking van de 
gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Deventer, Epe, Lochem, Voorst en 
Zutphen, samen met organisaties 
aan een afname van het reizen in de 
spits en een beter woon - en werkkli-
maat. Met slim werken en bewust en 
anders reizen worden organisaties 
beter bereikbaar en aantrekkelijker 
als werkgever. Anders reizen of op 
een ander tijdstip van huis gaan, 
kan al het verschil maken. Voorde-
len zijn bijvoorbeeld meer flexibili-
teit en minder reistijd. Slim Reizen 
Stedendriehoek verbindt goede 
voorbeelden op het gebied van slim 
en anders reizen en stelt ze breed be-

Trotse bestuurders bij de vlag ‘Bereikt in mobiliteit’: Bart Voortman, 
directeur Facilitair Bedrijf Achmea; Jan-Bert Dijkstra van het minis-

terie van Infrastructuur en Milieu, Henk Hendriks, directeur Centrum 
voor Infrastructuur en Exploitatie bij de Belastingdienst;gedeputeerde 

Conny Bieze en Jos Penninx van Beter Benutten.

schikbaar.
Slim Reizen Stedendriehoek maakt 
deel uit van het landelijk Beter Be-
nutten-programma van het minis-
terie van Infrastructuur en Milieu. 
Het programma staat voor een betere 
benutting van de bestaande infra-
structuur: voor minder files, groei 
op het spoor en meer gebruik van 
vaarwegen. Hierdoor kan de econo-
mie groeien en verbetert het reis-
comfort van de reiziger. Rijk, regio 
en bedrijfsleven nemen samen in de 
drukste regio’s innovatieve maatre-
gelen die de bereikbaarheid verbe-
teren. Kijk voor meer informatie op 
platform www.beterbenutten.nl.

Goed hang- en sluitwerk essentieel bij voorkomen inbraak

Cilindertrekken rukt op 
als inbraakmethode

TWELLO.- Binnen 30 seconden 
is het gepiept. Een inbraak door 
middel van cilindertrekken. In-
brekers maken steeds vaker ge-
bruik van deze methode. hans 
Schelvis van het centrum voor 
criminaliteitspreventie en Veilig-
heid (ccV) legt uit hoe de techniek 
in zijn werk gaat én hoe cilinder-
trekken kan worden voorkomen. 
“Wacht niet tot het te laat is en 
laat u vooral goed adviseren.”
 
“Het overgrote deel van de wonin-
gen in Nederland is voorzien van 
sloten met cilinders die niet bestand 
zijn tegen cilindertrekken,” vertelt 
Schelvis. Woningen die volgens 
het Bouwbesluit gebouwd worden, 
vallen daar helaas ook nog onder. 
“Een inbreker herkent dit direct 
als potentieel doelwit.” Bij deze 
inbraakmethode wordt de cilinder 
van een slot uit de deur getrokken 
door er een schroef in te draaien en 
daar mechanische druk op te zetten, 
hierdoor breekt de cilinder af. Ver-
volgens wordt met een universele 
‘bouwsleutel’ de deur geopend. “Het 
gereedschap dat inbrekers hiervoor 
nodig hebben, is helaas eenvoudig 
verkrijgbaar.”
Schelvis is bij het CCV werkzaam als 
adviseur Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen (PKVW). Het PKVW is een keur-
merk voor woningen die voldoen 
aan een aantal belangrijke eisen op 
het gebied van inbraakpreventie en 
sociale veiligheid. In de afgelopen 
20 jaar heeft het PKVW zich bewe-
zen als een zeer goede methode om 
woninginbraken te voorkomen.

Bescherming ramen en deuren
De werking van het Politiekeurmerk 
is volgens Schelvis vrij simpel. “De 
eisen die het keurmerk stelt, zorgen 
ervoor dat een inbreker meer tijd no-
dig heeft om een woning binnen te 

komen”. Huizen met het PKVW-cer-
tificaat, hebben tot wel 90 procent 
minder kans op een inbraak. “Inbre-
kers weten maar al te goed bij welke 
woningen ze moeilijk binnenkomen. 
Ze herkennen een PKVW-woning 
direct aan de goede sloten, heldere 
verlichting en de PKVW-raamstic-
ker. Met het Politiekeurmerk woont 
u niet alleen veiliger, u krijgt vaak 
ook korting op uw inboedelverzeke-
ring,” somt Schelvis op.

Nieuwe preventieve 
maatregelen
De eisen waaraan een woning moet 
voldoen om het Politiekeurmerk te 
behalen, worden elke drie jaar ge-
toetst. “De werkwijze van crimine-
len verandert en er worden steeds 
nieuwe, betere en gebruikersvrien-
delijkere preventieve maatregelen 
gevonden. Denk daarbij aan goed 
beveiligde lichtkoepels, sloten met 
afstandsbediening voor bovenraam-
pjes en veiligheidsbeslag en cilin-
ders met cilindertrekbeveiliging.” 
Deze maand worden de nieuwe 
eisen gepresenteerd in de nieuwe 
handboeken van het Politiekeur-
merk Veilig Wonen. Er is een hand-
boek voor bestaande woningen en 
een handboek voor nieuwbouwwo-
ningen. 
De eisen van het keurmerk houden 

rekening met de meest voorkomen-
de inbraakmethoden. Nu cilinder-
trekken een blijvende trend is, is 
cilindertrekbeveiliging voor het Po-
litiekeurmerk Veilig Wonen een eis. 
In de praktijk betekent dat het toe-
passen van een cilinder SKG***® of  
veiligheidsbeslag met cilindertrek-
beveiliging SKG **® of SKG***®. 
Cilindertrekbeveiliging moet vol-
gens het Politiekeurmerk toegepast 
worden op alle bereikbare deuren 
die toegang geven tot de woning. Dit 
geldt ook voor deuren van bergingen 
en garages als deze een doorgang 
naar de woning hebben.

PKVW-bedrijven
“Wij adviseren bewoners om con-
tact op te nemen met een erkend 
PKVW-bedrijf. Een goed slot monte-
ren is namelijk niet zo makkelijk,” 
legt Schelvis uit. “PKVW-bedrijven 
kunnen informatie geven over de 
mogelijkheden om alle ‘inbraakge-
voelige’ plekken van de woning te 
beveiligen. En hoe een woning in 
aanmerking komt voor het certifi-
caat Beveiligde Woning, dat tien 
jaar geldig is. Wacht dus niet tot het 
te laat is, maar ga direct aan de slag 
met veilig wonen.” Een erkend PK-
VW-bedrijf bij u in de buurt vindt u 
op www.politiekeurmerk.nl/pkvw-
bedrijf.

Goed afsluiten? 
Sleutel omdraaien!
De beste sloten helpen niet als u ze niet gebruikt of als u tegelijkertijd 
een raam open laat staan. Draai de sloten van uw deuren en ramen 
dus echt op slot. Anders kunnen inbrekers eenvoudig binnen komen 
door bijvoorbeeld te hengelen (via de brievenbus de deurklink bewe-
gen met bijvoorbeeld een ijzeren kledinghanger). Laat de sleutel niet 
in het slot zitten. Inbrekers kunnen dan onder het slot een gat boren 
en vervolgens de sleutel omdraaien. Of ze slaan met datzelfde doel 
het glas in. Voor meer achtergrondinformatie en preventietips kunt u 
kijken op www.politiekeurmerk.nl/bewoners.

http://www.beterbenutten.nl
http://www.politiekeurmerk.nl/pkvw-bedrijf
http://www.politiekeurmerk.nl/pkvw-bedrijf
http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners
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Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571 - 29 06 41     www.beddenhuis.nl     GRATIS parkeren! Naast de deur.
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HOGE
KORTING

Optimale ondersteuning en drukverlagend
De zekerheid van het beste slaapcomfort 

* Vraag naar de voorwaarden.

Uw TEMPUR® adviseur in de regio:

NU 2e

BEDBODEM

GRATIS*

SHOWROOM SALE 
OP DIV. MODELLEN


