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Max en Lian de 
eerste baby’s van 2016

TWELLO. - De twee nieuwe wereldburgers die dit jaar in aanmerking ko-
men voor het geschenkenpakket van de actie “eerstgeborene” in het ver-
spreidingsgebied van het Voorster Nieuws, zijn Max Johannes Vredegoor 
en Lian Janine van der Tillaart.

Sander, Jessica en Tijn met de kleine Lian.

Pascal en Kim met zoon Max.

Jaarlijkse tulpenactie Sjaloom

Mo’j is 
luusteren blijft 
te beluisteren
EERBEEK/TWELLO.- Vanaf zaterdag 
13 februari wordt (voorlopig) het dia-
lectprogramma Mo’j is luusteren  op 
zaterdagmorgen rechtstreeks uitge-
zonden vanuit de studio van Veluw-
zoom FM aan de Handelstraat in Eer-
beek. Reden van deze wijziging is de 
verhuizing van de studio van Radio 
Voorst van de Koppelstraat naar de 
Marktstraat in Twello.  De verhuizing 
neemt enige weken in beslag. Om de 
vele luisteraars van dit dialectpro-
gramma toch de gelegenheid te geven 
naar de streektaal te  blijven luisteren 
stapt het presentatieteam over naar 
de ruime studio van Veluwezoom 
FM. Iedere zaterdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur worden hier de praatjes 
en plaatjes in het dialect gepresen-
teerd. Gasten uit de gemeente Brum-
men maar ook ver daarbuiten worden 
uitgenodigd voor een gezellig praatje 
over een interessant onderwerp. Mo’j 
is luusteren wordt zaterdagmorgen 
in Eerbeek rechtstreeks uitgezonden 
en ook (op de oude bekende tijd) op 
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur herhaald. In de ether is Veluwe-
zoom ook op 107.5 FM te beluisteren. 
Maar iedereen (ook de luisteraar in 
de gemeente Voorst) kan via internet 
luisteren. Online kan dit direct www.
rtv-veluwezoom.nl of uitzending ge-
mist (juiste tijd aanklikken). Verzoek-
nummers, zoals het Cannenburger 
Klöksien, kunnen worden aange-
vraagd via mkobussen@hetnet.nl.

renbeekse sportcomplex wat onder 
handbereik ligt van onze woning.”

Eerste meisje
Deze is weggelegd voor Lian Janine, 
zij is de dochter van Jessica en San-
der van der Tillaart. Lian werd gebo-
ren op 22 januari (2.45 uur) en zorg-
de daarmee dat er een Koningswens 
in vervulling ging. De trotse ouders, 
wonende aan de Kortenaerstraat in 
Twello, zijn reeds in het bezit van 
een flinke zoon. De tweejarige Tijn 
laat blijken dat hij bijzonder inge-
nomen is met de komst van zijn 
zusje Lian. De familie woont sinds 
een jaar in Twello en dat bevalt uit-
stekend zo geven beiden aan. Door 
de werkzaamheden van Jessica en 
Sander werd het noodzakelijk om 
Enschede achter zich te laten en op 
zoek te gaan naar een wat centraler 
gelegen plaats. Vanuit de steden-
driehoek en de A1 in de buurt kun-
nen ze alles snel bereiken. 

De geboorte van Max en Lian heeft 
in de twee gezinnen vanzelfspre-
kend voor grote  blijdschap gezorgd. 
De nieuw wereldburgers zijn vorige 
week door een team van het Voorster 
Nieuws bezocht waarbij aan baby’s 
en ouders geschenken werden over-
handigd die door een groot aantal 
adverteerders van deze krant ter be-
schikking worden gesteld.

Eerste jongen
Max Johannes Vredegoor staat nu al 
te boek als een ‘Vroege vogel’, met 
zijn geboorte op de 1e januari (04.30 
uur), nam hij direct de positie in om 
in aanmerking te komen voor de 
titel “eerstgeborene”. Max’ geboor-

tehuis staat aan de Bosweg in Kla-
renbeek. Zijn ouders Pascal en Kim 
Vredegoor gingen niets vermoedend 
de oudejaarsavond doorbrengen bij 
vrienden. Maar rond middernacht, 
kijkend naar het vuurwerk, voelde 
Kim dat er verandering op komst 
was. Dus maar snel huiswaarts ge-
keerd, vanaf dat moment ging het 
allemaal heel snel, volgens de jonge 
moeder. ‘s Morgens rond half vijf 
kwam Max gezond en wel ter we-
reld. Kim: “Het is een makkelijk 
kindje, afgezien van de gebruikelijke 
krampjes en dergelijke gaat het nu 
gewoon lekker. En zijn vader ziet 
het al helemaal voor zich, straks 
lekker samen voetballen op het Kla-

Als het thuis 
moeilijk wordt
TWELLO.- Wegwijzer dementie 
Voorst organiseert in 2016 informa-
tieavonden over dementie voor man-
telzorgers en andere belangstellen-
den. Deze avonden worden ingevuld 
met een thema rondom dementie.
De eerste avond is vanavond, woens-
dag 17 februari, dan wordt het onder-
werp  ‘Als het thuis moeilijk wordt’ 
besproken. Wat zijn mogelijkheden 
om langer thuis te blijven wonen 
en de mantelzorger te ontlasten? De 
avond vindt plaats in gebouw Irene 
aan de Dorpsstraat 10 in Twello. In-
loop vanaf 19.15 uur, het programma 
start om 19.30 uur. Toegang is gratis. 
Wegwijs dementie Voorst is een sa-
menwerking tussen zorgorganisaties, 
welzijn en de gemeente Voorst. 

VOORST. - Dit jaar is het alweer de 
9de keer dat kinderen van de groe-
pen 5 tot en met 8 van Christelijke 
Basisschool Sjaloom een tulpenac-
tie verzorgen. Zij zullen op vrijdag 
12 februari tussen 18.00 en 20.00 

uur en op zaterdag 13 februari van 
10.00 tot 12.00 uur langs de deuren 
gaan met verse tulpen van tulpen-
kwekerij IJsseltulp. De opbrengst 
van de actie wordt gebruikt om in-
vulling te geven aan een cultureel 
evenement welke dit jaar wordt op-
geluisterd door een kinderkoor uit 
Oeganda.   

Haal dus de lente in huis met kleu-
rige bossen tulpen en bezorg de 
kinderen van Sjaloom een geweldig 
cultureel evenement! Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen 
met Helene van Dongen, tel. 06-
24536642

Carnaval

Hans van Bussel 
erelid

De zwerver van 
New York

http://www.rtv-veluwezoom.nl
http://www.rtv-veluwezoom.nl


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: Voorster Nieuws Stationsstraat 17, 
7391 EG  Twello, telefoon: (0571) 27 61 91

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

 

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)

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

 

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015  (24 uur per dag)

Marion Koldewijn

Joyce de Vries

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

 

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)

Jan Rutgers

Anja Esbeukman

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

je ook het leven kunt 

vieren bij een uitvaart

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw 
blijk van medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van

Bertus Roerdink

Al deze belangstelling, in welke vorm dan 
ook, heeft ons erg goed gedaan.
 
 Annie Roerdink-Bouwmeester, 
 kinderen en kleinkinderen
 
10 Februari 2016

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze buurman,

Gijs Tijhuis

Wij wensen Maria, Mirjam, Jeroen 
en Faya heel veel sterkte en kracht                                       
toe om dit verlies te dragen.

   Buurt Bosweg

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

Het gemis zal nog lang blijven, maar uw 
warme belangstelling tijdens zijn ziekte en 
na het overlijden van

Kees

- Cornelis Johannes Maas -

is voor ons een warme troost en zal ons 
altijd bijblijven.

Daarvoor danken wij een ieder hartelijk.

Hermien Maas - Koller
   Vincent
   Claudia

Twello, februari 2016

Wij danken iedereen die zorgde
Wij danken iedereen die belde

Wij danken iedereen die schreef
Wij danken iedereen die kwam

Hans Bakker
Mieke Bakker-Smit
Ybe en Tanja
 Isa, Jur
Hans-Hugo
 Tim, Daan
Dick Bakker

Wilp, Februari 2016

Afgelopen weekend kregen we in de buurt 
het trieste bericht dat

Hannie Bruntink

is overleden.

Hannie was één van de oprichters van onze 
buurtvereniging de Mölle. Onder zijn 
voorzitterschap heeft de buurt zich ontwikkeld 
tot een gezellige en sociale buurt met veel 
activiteiten voor jong en oud. Gedurende vele 
jaren was de schuur van Hannie en Willie 
“de schuur van de buurtvereniging”, 
het centrum van de buurtactiviteiten.
We kenden Hannie als een sociaal mens die 
zeer betrokken was bij het wel en wee van de 
buurt en nooit vergat om iemand vanaf deze 
kant sterkte te wensen of te feliciteren.

We wensen Willie, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind 
veel sterkte om dit verlies te dragen.

 Buurt en oud-buurt 
 van buurtvereniging de Mölle

Geeft de Heer uw hand.

Toch nog onverwacht is overleden mijn 
lieve man,onze lieve vader en trotse opa

Gerard Hassink
* Wilp,   † Twello,
29 oktober 1933   6 februari 2016

 Janny Hassink - Bensink

 Henny en Wim
  Marijn
  Marit

 Ria en Carin
  Nelson 

Parkflat de Statenhoed 19
7391 GV Twello

Gerard is thuis.

De afscheidsdienst zal worden gehouden 
op vrijdag 12 februari om 12.45 uur in de 
Dorpskerk te Wilp.

Van 12.15 uur tot 12.35 uur is er gelegen-
heid tot afscheid nemen in de kerk.

Na de dienst is er gelegenheid tot 
condoleren en elkaar te ontmoeten van 
13.45 uur tot 15.15 uur in dorpshuis  
De Pompe, Dorpsstraat 41 te Wilp.

Daarna zal de crematieplechtigheid in 
besloten kring plaatsvinden.

Verdrietig en met bewondering en respect 
voor zijn optimisme, hebben wij plotseling 
afscheid moeten nemen van onze lieve 
broer, zwager en oom.

Gerard Hassink
Wij hopen dat Janny en haar kinderen en 
kleinkinderen de kracht mogen vinden 
deze moeilijke tijd door te komen.

 Jan † en Ali Hassink - Pennekamp 
Coby en Aleid Hengeveld - Hassink
Neven en nichten

Twello, Voorst 6 februari 2016
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Wij werken aan het spoor 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 24 op 25 februari op
het traject Apeldoorn - Zutphen een slijptrein.
Woont u in Klarenbeek, Voorst of Empe in de buurt 
van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van
het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling 
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens 
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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Offi  cieel Renault Dealer

Erkend schadeherstel bedrijf

Automatische wasstraat

APK II keuringsstation

Autoverhuur

Airco reparatie- en 

onderhoudsbedrijf

LPG inbouwstation

Koekendijk 8 Bathmen - 0570 541224

www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR

Grote brand bij 
Bosgoed mengvoeders

WILP-ACHTERHOEK.- Een grote 
brand heeft zondagavond een loods 
bij mengvoederbedrijf Bosgoed in 
Wilp-Achterhoek grotendeels ver-
woest. Meerdere korpsen uit de re-
gio werden opgeroepen om het vuur 
te blussen. De eerste melding van 
de brand kwam rond 22.15 uur. De 
brand trok veel bekijks van onder 
meer mensen die op dat moment 
carnaval vierden in de iets verderop 
gelegen feesttent. De omgeving van 
de brand werd afgezet waardoor het 

tentfeest gewoon kon doorgaan. In 
de hal van het bedrijf lag kunstmest 
opgeslagen, waarop de brandweer 
besloot om groot watertransport in 
te zetten. Brandweerlieden konden 
voorkomen dat het hele bedrijf ten 
prooi viel aan de vlammen. Er is een 
deel van het dak van de loods weg-
gebrand, de muren staan nog over-
eind. Het vuur zorgde voor een enor-
me rookontwikkeling. De brandweer 
gaf rond 23.30 uur aan dat de brand 
onder controle was.

Tijdens de brand bij Bosgoed mengvoeders

Eerste (mijl)paaltjes nieuwbouw Peco

Buurtbusvereniging Stedendriehoek 
zoekt vrijwilligers
TWELLO.- Interesse om Buurtbus-
chauffeur te worden bij de buurt-
bus vereniging Stedendriehoek? 
De vereniging rijdt met 3 buurtbus-
sen, startplaatsen zijn Klarenbeek, 
Twello en Voorst. De route van de 
buurtbus Voorst - Twello - Klaren-
beek - de Maten - Wilp Achterhoek 
- Twello. Een rijperiode duurt onge-
veer 3,5 uur dan wordt er gereden 

van Twello naar Voorst v.v. en van 
Twello via Klarenbeek, de Eglantier, 
Ecofactorij, Wilp-achterhoek naar 
Twello en omgekeerd. Er wordt in 
principe eenmaal per week door een 
chauffeur gereden in een busje met 
max. 8 passagiers. De rijtijden zijn 
van maandag t/m vrijdag van 06.30 
uur tot 18.30 uur. Op zaterdag van 
08.30 tot 18.30 uur. Mocht u alleen 

op zaterdag willen rijden dan kunt u 
ook reageren. Op zon- en feestdagen 
wordt er niet gereden. Het woon-
werkverkeer wordt u vergoed, tot 
max. van 30 km (retour). Eveneens is 
er plaats voor een coördinator voor 
de bus van Twello. Geïnteresseer-
den kunnen kontakt opnemen met 
telefoon 06-36364744 of via email: 
secretaris@bbvstedendriehoek.nl

TEUGE.- Er werd al jaren over ge-
sproken binnen de gelederen van 
Peco maar het is inmiddels tot da-
den gekomen want de voorgenomen 
verhuizing van de Teugse jeugdsoos 
binnen het nieuwe bestemmings-
plan gaat definitief door. Uiterlijk 
september 2017 zullen de Peco vrij-
willigers voor de laatste keer de deu-
ren van hun huidige gebouw achter 
zich sluiten en gaan ze verder in een 
nieuw pand op het terrein aangren-
zend aan de tennisclub in Teuge, 
nu nog slechts aangegeven door een 
aantal paaltjes in de grond. Er wordt 

op het moment hard gewerkt aan de 
tekeningen om vervolgens de ver-
gunningsprocedure te kunnen star-
ten. Bij het ontwerp van het gebouw 
is getracht dit in lijn te laten zijn met 
de andere gebouwen in de omgeving 
en de welstandscommissie heeft dit 
ontwerp recentelijk goed gekeurd. 
Een mooie mijlpaal naast de echte 
paaltjes dus. Voor Peco is de bouw 
van een nieuw pand en de daarop-
volgende verhuizing vanzelfspre-
kend een grote onderneming. Om 
dit zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen hebben de vrijwilligers van 

Peco zich georganiseerd in verschil-
lende projectgroepen welke alle-
maal een specifiek onderdeel van de 
nieuwbouw onder hun hoede zullen 
nemen. Zo zullen bijvoorbeeld de 
technische mensen zich bezig hou-
den met de bouw van het pand, zul-
len anderen zich gaan buigen over 
de indeling van entree en bar en is 
er een sponsor- en PR groep welke 
via de verschillende mediakanalen 
-waaronder het Voorster Nieuws, Fa-
cebook en de website www.sjwpeco.
nl- zo goed mogelijk verslag zal doen 
van het verloop van de nieuwbouw. 

Laatste kans aanvraag schenking 
Stichting Welzijn Kerspel Voorst 
VOORST.- Genoemde stichting is opgericht in januari 1988 om het moge-
lijk te maken dat -indien de bestemming “kruiswerk” aan het wijkgebouw  
te Voorst zou komen te vervallen- het wijkgebouw terug kon komen naar 
de plaatselijke gemeenschap.

De Stichting Welzijn Kerspel Voorst 
kent jaarlijks uit de opbrengst van 
haar bezit een financiële ondersteu-
ning toe aan verenigingen of stich-
tingen binnen het kerspel Voorst 
die zich hiervoor aanmelden en een 
extra financiële bijdrage kunnen ge-
bruiken. Voor het eerst zijn in 2011 
een aantal bijdragen aan verenigin-
gen en stichtingen toegekend. Met 
veel belangstelling heeft het stich-
tingsbestuur kennisgenomen van 
besteding(en) van de uitgekeerde 
gelden.
Nu start de stichting een nieuwe 
ronde en ook in 2016 zal de stich-
ting meerdere verenigingen en stich-
tingen gelukkig maken.
Voor de goede orde: het kerspel 
Voorst omvat meer dan alleen het 
dorp Voorst. Ook Tonden, Empe, 
Voorstonden, Gietelo, Bussloo, Kla-

renbeek (deels) horen hierbij.
Om als vereniging of stichting in 
aanmerking te komen voor een bij-
drage is er een aanvraagformulier 
beschikbaar alsmede een uitkerings-
reglement dat via het mailadres van 
de stichting kan worden opgevraagd 
en ingevuld, maar ook aan het secre-
tariaat van de stichting naar School-
straat 7, 7383 CC Voorst kan worden 
verstuurd.
Het mailadres van de stichting luidt: 
stichtingwelzijnkerspelvoorst@
gmail.com

Op basis van de ingekomen ver-
zoeken zal de stichting een keuze 
maken over toekenning van een bij-
drage. Dit wordt in april 2016 vol-
gens het reglement bekendgemaakt. 
Inzenden van de aanvragen kan tot 
eind februari 2016.

Voorbereidingen Terwoldse Kermis al in volle gang
TERWOLDE.- De Terwoldse Ker-
mis wordt dit jaar gehouden op 1, 2 
en 3 juli. Vorig jaar is de Stichting 
Volksvermaak Terwolde voor het 
eerst afgeweken van de jarenlange 
traditie om de kermis in september 
te houden. De organisatoren willen 
benadrukken dat het succes van de 
dorpskermis voor een belangrijk 
deel te danken is aan de vele vrij-
willigers die zich belangeloos heb-
ben ingezet. Mede dankzij het te 
verwachten prachtige weer, heeft de 
organisatie besloten ook dit jaar de 
kermis weer in het eerste weekend 
van juli te laten plaatsvinden. Dit 
jaar heeft de Stichting Volksvermaak 

gekozen voor het thema “Terwolde@
thebeach”. Met dit thema willen zij 
alle bezoekers van de kermis in zo-
merse sferen brengen met leuke acti-
viteiten die aansluiten bij de zomer. 

De vrijdagavond zal net als vorig jaar 
voor een groot deel weer de avond 
voor de jongeren zijn met muziek 
voor de jeugd. De zaterdagmiddag 
zal ook dit jaar weer door het jeugd-
bestuur georganiseerd worden. Het 
belooft een spectaculaire middag te 
worden. Dit jaar voor het eerst ook 
met een activiteit voor de jeugd van 
12 tot 15 jaar. Een doldwaze sportie-
ve uitdaging waar water een hoofd-

rol zal spelen. Uiteraard staat er op 
zaterdagavond weer een band klaar 
om er een knalfeest van te maken. 
De zondagochtend is voor de aller-
kleinsten. Verder wordt de zondag  
weer een gezellige familiedag met 
tal van activiteiten op het kermister-
rein,  wat denkt u van opzwepende 
salsamuziek waar u niet stil bij kunt 
blijven staan. Lekker ‘loungen’  on-
der het genot van een heerlijke 
cocktail, een sportieve activiteit en 
natuurlijk ook weer een geweldige 
band in de feesttent. Het programma 
belooft een programma voor alle 
dorpsgenoten van alle leeftijden. 
Het mooie weer is al gereserveerd. 

Samen koken en eten
VOORST.- Eind december heeft 
dorpscontactpersoon Anita de Jong 
met beschikbaar gestelde ingredi-
enten van de Jumbo Twello gekookt 
voor geïnteresseerden in een van de 
nieuwe keukens van ‘de Benring’. 
Eigenaar van de Benring, HABION, 
was zeer enthousiast over dat initia-
tief en wil graag dat er in de toekomst 
meer ‘reuring’ in de Benring is. Met 
die oproep heeft Anita een nieuw 
initiatief ontplooid: ‘Samen koken 
en eten’ voor iedereen die dat leuk 
vindt. Eten verbindt en het is erg 
leuk om van elkaar te leren en om el-
kaar beter te leren kennen. De kosten 
worden gedeeld door de deelnemers. 
Op 4 februari is de 1e sessie geweest. 
‘Zeer geslaagd’, was de reactie van de 
deelnemers. Op 7 april vanaf 17.30 

uur vindt de volgende plaats, locatie 
De Benring, 2e etage. Meedoen? Zie 

facebook ‘Voorstdorpscontactper-
soon’ info en aanmelden.  

http://www.sjwpeco.nl-
http://www.sjwpeco.nl-
mailto:stichtingwelzijnkerspelvoorst@gmail.com
mailto:stichtingwelzijnkerspelvoorst@gmail.com


Kom naar onze informatiebijeenkomst 
over oost en zuidelijk Afrika!

Naast een uitgebreide uitleg over onze bestemmingen, ons reisaanbod en de vele 
mogelijkheden, gaan we samen onder het genot van een hapje en een drankje Afrika’s 

mooiste safaribestemmingen beleven! Na afloop van de presentatie nemen wij 
uiteraard ruim de tijd voor al uw vragen, het eventueel bespreken van uw persoonlijke

reisplannen en natuurlijk ook voor een nadere kennismaking.
We hebben nog een aantal plekken beschikbaar dus aanmelden kan nog 

door te bellen naar 0570-640300 of per e-mail via info@avtours.nl
Datum: vrijdag 12 februari 2016 • Locatie: Taverne restaurant, Twello
Aanvang: 10:45 • kosten: € 5,00 p.p. (incl. koffie/thee, een frisdrankje en (Afrikaans) hapje)

Heeft u liever een persoonlijk adviesgesprek of bent u 12 februari verhinderd? 
Bel ons voor het maken van een afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor in Deventer!

WWW.AVTOURS.NL

Belastingspreekuur

Ondernemer of particulier?

Het antwoord op uw vraag is dichterbij dan u 

denkt. Loop binnen op ons belastingspreekuur.

Maandag 15, 22 en 29 februari

Maandag 7, 14 en 21 maart

van 18.00 - 20.00 uur

Wij helpen u graag op weg, met uw aangifte 

inkomstenbelasting en al uw administratieve

en fiscale vragen.

Profiteer van onze uitgebreide kennis!

Molenveld 3, Twello
0571 27 26 43, www.boschland.nl

Ten Hove Installatietechniek BV is een Technisch Installatiebedrijf en 
telt 22 medewerkers. In de Stedendriehoek hebben wij een goede 
naam als totaalinstallateur voor werktuigkundige- en elektrotechnische 
installaties, service en onderhoud.

Binnen ons bedrijf is er plek voor een enthousiaste en gemotiveerde 
collega, die op een professionele en servicegerichte wijze de wensen 
van onze klanten verwezenlijkt.

Servicemonteur E/W
Jouw functie
Als Service Monteur ben je verantwoordelijk voor het onderhoud 
van- en het oplossen van technische storingen aan onze producten. 
Tevens signaleer je koopsignalen en ga je hier op proactieve wijze in de 
organisatie mee aan de slag.

Jouw profi el
�  Je hebt kennis van en ervaring met installatietechniek op MBO+ 

(niv. 4) of je studeert hiervoor. 
�  Je spreekt de taal van de installateur en ziet de uitdaging in het 

onderhouden van en het oplossen van storingen aan complexe 
installaties. 

�  Je bent zeer klantgericht en bezit over een goede overtuigingskracht 
en communicatieve vaardigheden. 

Wij bieden:
� Een organisatie met korte communicatielijnen
� Een prettige informele werksfeer
� Een gezonde organisatie met goede toekomstperspectieven
� Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Bent u de collega die wij zoeken?  Stuur dan uw sollicitatiebrief met CV 
naar onderstaand adres of reageer via e-mail. 

Ten Hove Installatietechniek B.V.
Klarenbeekseweg 111, 7381 BE  KLARENBEEK
Tel.: 055-301 1558  Mail: info@ten-hove.nl 

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

Een klikgebit is een kunstgebit op
implantaten dat u gemakkelijk zelf kunt 
in- en uitnemen. Niet langer last van 
een loszittend gebit. Zonder problemen 
eten, praten en lachen. Het klikgebit 
verbetert uw kwaliteit van leven.

Problemen met 
uw kunstgebit?
Beslist niet nodig!

Open Dag Gratis* Klikgebit in Twello
Zaterdag 20 februari van 11.00 tot 15.00 uur.

Meer informatie? www.gratis-klikgebit.nl of bel 0318 - 57 06 69.

Meer weten?
Op zaterdag 20 februari van 11.00 – 15.00 uur bent u van harte welkom op 
onze Open Dag. Wij geven u alle informatie over het Gratis* Klikgebit. Als u 
zich vooraf aanmeldt dan spreken wij met u een tijdstip af voor een gratis, 
vrijblijvend consult met de tandarts/implantoloog.

Aanmelden kan via www.gratis-klikgebit.nl of bel 0318 - 57 06 69.

Onder bepaalde voorwaarden is het Gratis* Klikgebit voor u écht gratis. Houdt 
u wel rekening met een eventueel (restant) eigen risico van uw zorgverzekering. 

Jachtlustplein 1
7391 BS Twello

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

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

055 - 301 22 55 
info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Februari – maand van het gebit

De hele maand kunt u nog terecht voor:
 Gra� s gebitscontrole bij uw hond of kat
 10% kor� ng op alle gebitsbehandelingen
 10% kor� ng op alle gebitsproducten

Kijk ook eens op onze Facebookpagina!
U vindt er o.a. een fi lmpje hoe je je hond tanden kunt poetsen.

Harde plastic doppen voor het KNGF
EMPE.- Sinds november kunnen alle soorten harde plastic doppen in-
geleverd worden aan de Brederietweg 3 in Empe. Deze doppen worden 
ingezameld ten bate van het Koninklijk Nederland Geleidehond Fonds 
(KNGF). Het fonds levert de doppen als grondstof aan bij een recycle-
bedrijf, dat van het plastic onder andere stevige, herbruikbare pallets 
maakt. 

Pepper
Er zijn verschillende soorten ge-
leidehonden (voor mensen met 
autisme, voor mensen met post-
traumatisch stress-stoornis, voor li-
chamelijk beperkte mensen), maar 
de bekendste zijn toch wel de blin-
degeleidehonden. Eén daarvan, ge-
leidehond Pepper, was maandag 1 
februari met zijn bazin Nandi bij de 
J.H. Isingsschool in Empe, om aan 
de kinderen uit te leggen wat een 
geleidehond nou eigenlijk is en wat 
hij allemaal doet. Eerst uitleg bij de 
kleuters, daarna groep 3-4 en na de 
pauze kregen de groepen 5 tot en 
met 8 gezamenlijk uitleg.
De kinderen vonden het eerst wel 
spannend, zo’n vreemde mevrouw 
met een hond in de klas, maar Nandi 
wist ze snel op hun gemak te stel-
len. Zij vertelde onder andere over 
de school van de honden, wanneer 
de honden wel werken en wanneer 
niet en hoe oud de honden zijn als 
ze gaan werken.
Al gauw kwamen er allerlei vragen, 
over de hond, over hoe het is om 
blind te zijn en over de dopjes die 
ingezameld worden. 

De opleiding tot geleidehond 
Honden die het heel goed doen in de 
opleiding tot geleidehond, worden 
soms geen geleidehond, maar wor-

den ingezet als fokdieren voor nieu-
we goede geleidehonden. De pups 
gaan na 8 weken naar een gastgezin, 
die voor de pup zorgt tot hij 13-14 
maanden is. Dan gaat de jonge hond 
naar school; ze wonen intern, met 
2 honden per kamer. In 9-10 maan-
den wordt ze alles geleerd en daarna 
wordt er heel zorgvuldig de juiste 
hond bij de juiste baas gezocht. Er 
wordt gekeken naar gezinssituatie, 
karakter van hond en toekomstige 
baas, maar ook naar bijvoorbeeld het 
looptempo. Een hond die vlot loopt 
kun je natuurlijk niet koppelen aan 
iemand die slecht ter been is. 
Al met al een heel traject van 2 jaar 
wat per hond zo’n € 35.000,= kost. 
Door zoiets simpels als het inzame-
len van plastic dopjes kan iedereen 
daaraan bijdragen. De J.H. Isings-
school was al aan het sparen en gaat 
daar nu met nog meer enthousiasme 
mee door. Ook basisschool Sjaloom 
in Voorst spaart al enthousiast dop-
pen voor het KNGF.
Welke dopjes kunnen waar allemaal 
ingeleverd worden? 
Alles wat van hard plastic is ge-
maakt, dus van frisdrankflessen (sta-
tiegeldflessen mogen zonder dop in-
geleverd worden bij de automaten), 
van zuivelpakken, van mayonaise-
flessen, sportdrankflessen, pasta- en 
pindakaaspotten, vloeibare wasmid-

del doseerdoppen, tandpastadop-
pen, doppen van crèmes, van gel, 
van slagroombussen,  viltstiftdop-
pen, lijmstiftdoppen, injectienaald-
doppen…. Echt alle harde plastic 
doppen zijn van harte welkom. De 
doppen mogen geen niet-hardplastic 
onderdelen bevatten, bijvoorbeeld 
bij melkdoppen graag even het witte 
schildje verwijderen. 
Het is fijn wanneer de doppen even 
omgespoeld worden voordat u ze in-
levert. Ze worden een hele tijd opge-
slagen en een vuilniszak vol schim-
melende doppen is niet zo prettig.
U kunt de doppen dus bij Brederie-
tweg 3 in Empe inleveren, maar ook 
bij de Sjaloom, de J.H. Isingsschool 
en bij de Coop in Voorst, de Plus in 
Klarenbeek en de Jumbo in Eerbeek 
staan inzamelemmers bij de flessen-
automaten. 

Informatie
Op www.facebook.com/doppen-
uitempe staan nog meer inzamel-
adressen in Eerbeek, Brummen en 
Zutphen. Heeft u geen Facebook, 
dan kunt u voor meer informatie een 
mail sturen naar doppenuitempe@
outlook.com.
Spaart u ook mee? U doneert, terwijl 
het u niets kost en het levert veel 
geld op voor het KNGF. De inzamel-
actie is vorig jaar landelijk opgestart 
en in december kon de basisoplei-
ding voor 2 honden al betaald wor-
den uit de opbrengst van de dopjes. 
Laten we er dit jaar een nog veel 
groter succes van maken en lever 
uw dopjes in! Alvast heel hartelijk 
dank!

ZijActief naar Nepal
DE VECHT.- Op woensdag 17 februari komt mevrouw van der Leeuw om20.00 
naar zaal De Groot bij de vrouwen van ZijActief De Vecht. Zij is verbonden aan 
het Deventer ziekenhuis als gynaecoloog. Ze komt vertellen over de hulp die ze 
biedt aan Nepalese vrouwen. Tweemaal per jaar gaat de gynaecoloog naar Nepal 
om daar vrouwen met een verzakking te opereren. Ze werkt voor de stichting 
“Vrouwen voor Vrouwen”. De vrouwen zorgen daar voor het inkomen en met 
een verzakking is dat zwaar. De gezondheidszorg is daar amper toegankelijk. 
“Het zijn vriendelijke, aardige mensen en het is fijn om daar te werken. In een 
tijd van veertien dagen helpen we zo’n 50 vrouwen”, aldus mevrouw van der 
Leeuw.  Het wordt woensdag ongetwijfeld een interessante avond. Ook kunt u 
zich dan opgeven voor de creatieve avond op 16 maart. Er wordt dan een paas-
stuk gemaakt. Beide avonden beginnen om 20.00 uur en even daarvoor is er kof-
fie en thee. Meer informatie: www.de-vecht.nl, klik op ‘zijactief’.  

Bijenwas certificaat
TWELLO.- Fervent bijenhouder Piet Scholten is er opnieuw in geslaagd met 
zijn hobby in de picture te komen. Bij de jaarlijkse “schoonmaak” van de bij-
enkasten worden alle honing kamerramen voorzien van een nieuw startvel. 
De oude was wordt gesmolten in een wassmelter en zo heb je weer bijenwas 
om bijvoorbeeld kaarsen te maken. Deze was onlangs ter keuring voorgelegd, 
met als resultaat opnieuw een certificaat voor deze hobbyist. 

Cadenza benoemt Hans van Bussel tot erelid
TWELLO.- Cadenza heeft Hans 
van Bussel vanwege zijn grote ver-
diensten benoemd tot erelid van 
de vereniging. Dit gebeurde afgelo-
pen week tijdens de jaarvergade-
ring. Hans begon als klein jongetje 
bij toen nog St. Caecilia. Eerst als 
lid van de tamboers, daarna mal-
letband en tot slot het slagwerken-
semble. Hij maakte meerdere kam-
pioenschappen mee en mag zich 
wereldkampioen noemen. 

Naast zijn muzikale kwaliteiten 
heeft Hans veel betekend voor St. 
Caecilia en Cadenza. Hij bood hulp 
of had de leiding bij diverse bouw-
kundige activiteiten rondom de Mo-
lenschuur. Ook kent men hem als 
beheerder van het clubgebouw, een 
rol die hij destijds overnam van Jan 
Wesselink. Dit deed hij tien jaar op 
voortreffelijke wijze. Het gebouw 
zag er keurig uit, er werden allerlei 
activiteiten georganiseerd, de huur-
ders waren tevreden en ook de be-
groting was prima op orde.
Na het laatste Nederlands kampi-
oenschap besloot Hans te stoppen 
met actief muziek maken. Hij is 
echter nog steeds erg betrokken bij 

Hans van Bussel: vanaf nu ere-lid van Cadenza. 

Cadenza en blijft zijn handen uit de 
mouwen steken. Gezien zijn langdu-
rige lidmaatschap en buitengewone 

inzet voor de vereniging mag hij 
zich vanaf nu erelid van de vereni-
ging noemen. 

De Zonnebloem Regio Voorst 
bedankt sponsoren
TWELLO.- Het bedrijfsleven heeft 
een warm hart voor de Zonnebloem, 
zij hebben het mogelijk gemaakt dat 
De Zonnebloem activiteiten kon ont-
plooien in 2015 voor langdurige zie-
ken, gehandicapten en hulpbehoe-
vende jongeren en ouderen in onze 
Gemeente Voorst. Dank namens al 
onze gasten en vrijwilligers gaan uit 
naar de jaarlijkse sponsoren:
Elizen Vastgoed BV, Twello. Inter-
montage Leurink BV, Terwolde. 
Nikkels bouwbedrijf, Twello en. 
Rabobank Gemeente Voorst, Twello. 
Bedrijven die om de vier jaren spon-
soren:
Van den Belt Makelaardij, Twello. 

Bieze Makelaardij,Twello. Machi-
nehandel Bruntink &Velco, Voorst.
Huiskes Mode, Twello. Van Niel In-
stallatietechniek BV, Twello. Univé 
Stad en Land Twello.Tentenverhuur 
J.de Weerd BV, Voorst en de Sponso-
ren in Natura: Ambachtelijke Bakke-
rij Bril, Voorst. Van Brummelen Bloe-
men, Planten, Hydra, Twello. Café de 
Groot & Zn, Terwolde. Banketbakke-
rij Den Hollander,Twello. Drukkerij 
Robine, Twello. Talamini IJs Twello, 
SV CUPA en  Leisurelands Bussloo. 

Sponsoren 2016
Dit jaar zoekt De Zonnebloem Regio 
Gemeente Voorst weer bedrijven die 

als jaarsponsor willen helpen om 
activiteiten voor onze gasten te or-
ganiseren. Ieder jaar benaderen wij 
andere bedrijven in de Gemeente 
Voorst die ons willen ondersteunen. 
Wij zullen een dezer dagen bedrij-
ven uit de Gemeente Voorst bena-
deren. Als u ook sponsor wilt zijn 
in 2016, en u bent niet benaderd, 
kunt u contact opnemen met  Geert 
Gerritsen, Schadewijkpad 4, 7391TJ 
Twello. Tel: 0571-272315. Email: 
g.m.j.gerritsen@outlook.com  Als 
u een indruk wilt krijgen waar uw 
donatie voor wordt gebruikt, kijk 
dan op onze website: http://.zonne-
bloem.nl/regio-voorst 

http://www.facebook.com/doppenuitempe
http://www.facebook.com/doppenuitempe
http://www.de-vecht.nl
mailto:g.m.j.gerritsen@outlook.com
http://.zonnebloem.nl/regio-voorst
http://.zonnebloem.nl/regio-voorst


Vraag naar de voorwaarden

OP VLOEREN & GORDIJNEN
20% KORTING

Actie geldt van 15 t/m 27 februari 2016

Ravelstraat 7 

Beethovenlaan 49 

                                
www.tysma.nl

HOGE HONDSTRAAT 113 • 7413 CE  DEVENTER

Telefoon: 0570 - 623 140 

Tysma Makelaardij is 6 jaar geleden gestart als kleinschalig kantoor in de omgeving Deventer / Twello. 
Waar andere kantoren stilstonden of achteruitgingen, is Tysma Makelaardij juist gegroeid. Het afgelopen 
jaar zijn er maar liefst 136 woningen door ons verkocht!

Vooruitstreven is dan ook iets waar wij dagelijks mee bezig zijn. Creativiteit en innovatie staat bij ons 
hoog in het vaandel. Combineert u dit met de kennis en ervaring die wij in huis hebben, completeert dit 
het geheel tot een allround makelaarskantoor.

Wij komen graag bij uw langs voor een vrijblijvende en kosteloze waardebepaling. 
Hierin komt het volgende aan bod:

- Onderbouwd waardeoordeel
- Belangrijke aandachtspunten waar tijdens de verkoop op gelet dienen te worden
- Bouwkundige voorinspectie
- De te bepalen verkoop strategie
- Totale kostenberekening

Met vriendelijke groet,
Paul Gruntjes

Uw makelaar voor de gemeente Voorst

Beste Voorstenaren,

Team van Tysma Makelaardij: v.l.n.r.: Paul Gruntjes, Kitty Overbeek, 
Lisa-Soraya Esselink, Linda Tysma-Hondelink, Arjen Tysma, Violetta 
van de Pol, Cindy Schreuder, Jean Paul van Zanten.

R E C E N T  V E R K O C H T !

E m a i l :  i n f o @ t y s m a . n l
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VALENTIJN
DONUTS4

KRENTEN
BOLLEN5

VALENTIJN
TOMPOUCEN4

Bakker Bart 
Van Ghentstraat 5 

Twello

www.veluwscollege.nl/twello

   Flexwerkers
Het schrijven van een column op de late 
zondagavond is voor mij inmiddels een 
bijna vast ingeroosterd ritueel. 
Een mooi, rustig begin van een week 
waarin waarschijnlijk weer níets vaststaat. 

Nou ja, op papier wel, maar in de praktijk 
loopt het zo vaak zo anders. 

Natuurlijk plannen we lessen, vergaderingen, 
gesprekjes, toetsen, evenementen, en nog veel 

meer, maar je moet  erop voorbereid zijn dat veel dingen anders 
lopen. Dat begint al bij het dagrooster. Het woord zegt het al; 
het kan iedere dag anders zijn. Soms blijft er weinig over van 
je ‘vaste’ lesrooster en zorgt het dagrooster ervoor dat je denkt: 
‘Dááááág, rooster!’

Collega’s kunnen ziek zijn, die gastles is afgezegd, er komen 
onverwachte gebeurtenissen en gesprekjes voorbij en er zijn 
dagen waarop je aan het eind ervan denkt: Ik heb bijna niets 
gedaan van wat ik wilde doen, maar wel een heleboel ándere 
mooie dingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het beroep van 
docent de meeste beslissingen vraagt op een werkdag. 
Dat klinkt overdreven, maar toch. Je krijgt zoveel vragen en 
situaties over je heen op een doorsnee werkdag, dingen die je 
niet van tevoren weet. En elke keer moet je er iets mee. 
Wat antwoord ik hierop? Accepteer ik dit? Wat voor oplossing 
heb ik hiervoor? Straf of compliment? Troosten of streng zijn? 
Eruit sturen of binnenboord houden? Het maakt dit werk wél 
heel afwisselend en verre van saai. En het bovenstaande geldt 
voor ál mijn collega’s. Roostermakers, administratie, conciërges, 
directie, afdelingsleiders, TOA’s, zorgcoördinatoren, iedereen 
die in die school rondloopt. We zijn allemaal zo flexibel als een 
postelastiek. Schrikken niet zo gauw van een verandering. 
We lossen het samen op. Flexwerkers. In Den Haag is er elk jaar 
wel weer iemand die vindt dat het héle onderwijs anders moet. 
Het Nederlands moet anders. Het rekenen moet anders. 
Grotere scholen. Kleinere scholen. Meer huiswerk, minder 
huiswerk. Meer digitale leermiddelen. Of juist minder. 
Resultaten en cijfers. Of bewuste burgers kweken. Of allebei. 
In dezelfde tijd. Enzovoort.

Ach, beste ministers en geleerden, wij gaan wel mee hoor. 
Telkens weer. Staken is ook al niet ons ding. Maar stiekem 
blijven we gewoon doen waar we het best in zijn: samen elke 
dag er weer zijn voor die leerlingen. 
Hoe het met ons gaat? Alles flex!

Bert Jansen, docent Veluws College Twello

Goed gesprek over windmolens in Voorst 
VOORST.- Ongeveer 60 mensen wa-
ren afgelopen donderdag aanwezig 
bij de informatieavond van Ener-
gieRijk Voost in het Dorpshuis van 
Voorst. Daar werd het initiatief IJssel-
wind gepresenteerd. Een plan voor 
de ontwikkeling van 3 tot 5 burger-
windmolens in de buurt van de reeds 
bestaande windmolens in Zutphen. 
In een levendige bijeenkomst kwa-
men de voor- en tegenstanders aan 
het woord. Het overheersende geluid 
was dat duurzame energie belangrijk 
is, dat we als burgers zelf onze ver-
antwoordelijkheid kunnen nemen en 
dat ook de lusten ten goede moeten 
komen aan het gebied met de lasten. 

Windenergie als onderdeel 
EnergieRijk Voorst is een coöperatie 
van en voor  burgers met als doel 
binnen de gemeente zoveel mogelijk 
energie te besparen, duurzaam op te 
wekken en de uitstoot van broeikas-
gas te beperken. Er worden door hen 
verschillende projecten uitgevoerd. 
Zo zijn onlangs  400 zonnepanelen 
geplaatst op het gemeentehuis in 
Twello. In het initiatief IJsselwind 
werkt EnergieRijk Voorst samen met 
de energiecoöperaties van Brum-

men, Zutphen en Lochem. Joop Has-
selman van EnergieRijk Voorst: “Het 
is een hele opgave om van kolen 
en gas over te schakelen naar duur-
zame energie. Met alleen energie-
besparen en zonnepanelen redden 
we dat niet. Met de huidige stand 
van de techniek is windenergie ook 
noodzakelijk in een goede mix van 
duurzame energie. Door onze krach-
ten te bundelen en samen te werken 
kunnen we als coöperaties ook werk 
maken van windenergie”.   

De coöperaties gaan voor 
burgerwindmolens
“Bij veel windmolens verdwijnt de 
winst naar grote bedrijven en blijft 
het gebied met lege handen achter” 
zegt Otto Hettinga, projectleider 
IJsselwind. “Wij gaan voor burger-
windmolens. Daarbij komt de winst 
ten goede aan nieuwe duurzame 
projecten en vooral ook aan het ge-
bied zelf.”. De aanwezigen waren 
benieuwd hoeveel winst er wordt 
gemaakt met de windmolens en 
welk deel naar het gebied gaat. Ook 
waren er veel vragen over hoe de pot 
eerlijk verdeeld wordt en wie dat 
bepaalt. Paul van Bree, projectleider 

IJsselwind “Wij zijn net begonnen 
met het uitwerken van de plannen 
en de rekensommen moeten nog 
gemaakt worden. Wij willen samen 
met het gebied en de coöperaties 
uitwerken hoe de winst op de beste 
manier terug kan vloeien naar het 
gebied. De mening van de omwo-
nenden is daarbij belangrijk.”   

Eefde Tegenwind is tegen extra 
molens
De beoogde windmolens staan in 
het buitengebied van Eefde en Zut-
phen. Eén van de bezoekers komt 
uit Eefde en geeft in een persoon-
lijk verhaal aan dat de laatste jaren 
al verschrikkelijk veel op dit ge-
bied is afgekomen.  De bestaande 
windmolens, de ontwikkelingen op 
het industrieterrein, de aangelegde 
rondweg en het plan voor een bio-
massacentrale hebben grote impact 
op haar woonplezier.  Lex de Goede 
van Eefde Tegenwind is van mening 
dat windmolens maar aan de kust 
gebouwd moeten worden. Hij hield 
onder de aanwezigen een kleine pei-
ling. Bij de vraag “wie is voor het 
plan IJsselwind” ging driekwart van 
de handen omhoog. 

Twellose Karin en Joke schrijven samen Paasmusical 
TWELLO.- Gezien het aantal ja-
ren dat ze elkaar al kennen dur-
ven ze zich inmiddels wel vrien-
dinnen te noemen. Karin van der 
Veer en Joke Havekes kunnen het 
goed met elkaar vinden. Om jonge 
kinderen op een andere manier 
te enthousiasmeren voor het ge-
loof heeft Karin de raderen laten 
draaien en dat eindigde in een 
prachtig idee: een Paasmusical, 
speciaal gemaakt voor kinderen. 
Nu al tonen de reacties aan dat 
dit idee door groot en klein wordt 
omarmd. 

Karin was leerkracht op basisschool 
de Kleine Wereld, maar is sinds ze-
ven jaar thuis en dat was een bewus-
te keuze. Zij is niet alleen druk met 
zingen bij Vocaal Theater Ensemble 
Foon maar heeft daarnaast het mu-
ziekduo ‘Stralende Muziek’ samen 
met pianiste Sandra de Bruin op-
gericht. Joke heeft bijna haar studie 
Theologie afgerond. Op het Wezen-
veld is ze af en toe voorganger en in 
verpleeghuis ‘Sutfene’ in Zutphen, 
waar ze stage heeft gelopen, gaat ze 
soms voor in huiskamerdiensten. Ze 
verricht af en toe hand- en spandien-
sten in de HH Franciscus en Clara-
parochie en is Inmiddels begonnen 
met haar scriptie

Toen Joke na een eucharistieviering 
vernam dat Karin het plan had opge-
vat een Paasmusical voor kinderen 
te realiseren, bood ze spontaan haar 
hulp aan. Die was welkom en zo 
verdiepte zij zich in liedteksten en 
dialogen. “Sommige passages heb 
ik bewust in een humoristisch jasje 
gestoken voor een extra dimensie,” 
lacht Joke, “want dat mag best, ook 
in een Paasverhaal”. Na een brain-
stormsessie rolden de ideeën over 
elkaar heen en werd al gauw duide-
lijk dat ze elkaar gingen versterken 
en inspireren. Dat leidde niet zelden 

tot momenten met onversneden ple-
zier. De insteek van hun Paasmusi-
cal ‘Wie is hij?’ is het brengen van 
een verhaal over de laatste dagen uit 
het leven van Jezus. Bekeken vanuit 
het gezichtspunt van jongeren die 
zich verbazen over wie die man nu 
eigenlijk is en wat hij allemaal doet. 
“In feite is de insteek ‘verwonde-
ring’,” legt Karin uit, die al sinds 
geruime tijd de indruk heeft dat het 
aantal bezoeken aan de kerkdien-
sten zichtbaar terugloopt. Met name 
met Pasen en Palmpasen. Zo rees 
de vraag op welke wijze men hierin 
verandering zou kunnen brengen. 
Nadat het idee van een musical 
was geboren volgden onmiddellijk 
enthousiaste reacties van pastoor 
Daggenvoorde, die samen met beide 
dames kinderen van de Martinus-
school en de Kleine Wereld heeft 
bezocht. Iedereen is blij verrast dat 
er inmiddels 21 aanmeldingen van 
kinderen zijn om alle rollen en bij-
rollen te vervullen. Om de verbeel-
ding een rol te laten spelen hebben 
Karin en Joke het verhaal bewust 
laagdrempelig gehouden en zal men 
gebruik maken van alle dingen die 

in de kerk aanwezig zijn. Met sim-
pele decorstukken en gemakkelijke 
kleding. Het gaat erom, samen iets 
neer te zetten en ervaring op te doen 
door mee te spelen in een musical. 
En om kinderen te laten beleven 
dat kerk niet altijd saai is en ze zich 
gaan interesseren voor het verhaal 
van Jezus. Pastoor Daggenvoorde 
begroet dit initiatief ten zeerste, 
te meer hij verjonging wenselijk 
acht en meer reuring wenst rond 
de kerk. En daar hoort ook bij, dat 
kinderen meer betrokken worden. 
Hij heeft het hele script gelezen 
en voorgesteld het accent van een 
drietal punten te verleggen, zodat 
de figuur Jezus, waar Hij voor staat, 
beter tot uitdrukking zou komen. 
De dames zijn dankbaar voor zijn 
waardevolle inbreng en aanvulling.  
Binnenkort zal er zes tot zeven keer 
anderhalf uur gerepeteerd worden 
en zal er ook thuis geoefend moeten 
worden. Maar gezien het enthou-
siasme zal dit geen belemmering 
vormen en lijkt het op 19 maart om 
19:00 uur in de Martinuskerk hele-
maal goed te komen met deze uit-
voering. 

Karin en Joke inspireerden elkaar tijdens het schrijven van de musical. 

170 gehandicapte kinderen 
met zijspan naar Twello
TWELLO.- Op 18 juni zal heel Twello 
het weten: De Jumbo Run komt door 
het dorp! Op die zomerse zaterdag 
doen zo’n 170 motoren met zijspan 
Twello aan. De rustpauze van de toer-
tocht vindt plaats bij het AOC-Oost in 
Twello. Deelnemers? Kinderen met 
een lichamelijke handicap die vanuit 
de regio Arnhem/Nijmegen een dag op 
pad gaan. De tocht wordt al sinds 1964 
georganiseerd en deed in 1985 ook al 
eens Twello aan. In een sliert van zo’n 
twintig minuten komt de stoet deze 
zomer opnieuw voorbij. De Lions 
Club Voorst heeft geregeld dat de tus-
senstop op de best denkbare locatie in 
Twello plaats kan vinden. Cor Pladdet 
van de Lions Club vertelt: “Het AOC-
Oost beschikt over een grote hal en 
een groot plein achter de school, een 
overdekte fietsenkelder voor de nodi-
ge hulpdiensten, er zijn invalidentoi-
letten en wellicht kunnen de kinderen 
de aanwezige dieren nog even aaien. 

Beter kan niet wat ons betreft.” 
Naast de 170 motoren zal er een hele 
colonne meekomen om de kinderen 
de dag van hun leven te bezorgen. 
Lions-lid Jan van der Vegt legt uit: 
“Er is politiebegeleiding en er komen 
vrachtwagens mee om alle rolstoelen 
en tilliften en dergelijke te vervoeren. 
Op het AOC is zoveel parkeergelegen-
heid, dat gaat helemaal goedkomen.” 
De kinderen komen rond een uur of 
elf aan en tegen drieën vertrekken ze 
weer richting het zuiden na een lunch 
en wat activiteiten. Welke activitei-
ten precies staat nog niet vast.  “Onze 
dertig leden zijn allemaal druk bezig 
met ideeën en plannen uitwerken, het 
wordt hoe dan ook fantastisch”, zegt 
Jan van der Vegt. 
De Lions zijn nog op zoek naar spon-
soren om alle kinderen een onver-
getelijke dag te bezorgen. Geïnteres-
seerden kunnen contact opnemen via 
voorst@lions.nl

Rommelmarkt Dorpskerk Twello 
TWELLO.- De voorbereidingen voor 
de Rommelmarkt Dorpskerk zijn in 
weer volle gang. De inzamelzater-
dagen bij de familie Winterman zijn 
weer van start gegaan. Om ook dit 
jaar weer een fantastisch evenement 
te maken met een mooie opbrengst 
die ten goede komt aan het culturele 
erfgoed, De Dorpskerk en het Mee-
reorgel, hebben we veel goederen 
nodig. Dus heeft u spullen die u in 
de weg staan maar voor anderen nog 
goed bruikbaar zijn, wij willen ze 
graag hebben.

Inleveren
Iedere zaterdag t/m 9 april bieden 
we u de mogelijkheid om zelf uw 
spullen langs te komen brengen. Dit 
kan bij de familie Winterman, Voor-
dersteeg 12 iedere zaterdag tussen 
09.00 en 12.00.

Leegruimen woning
Als er in uw omgeving het ontrui-
men van een woning aan de orde is, 
door verhuizing of andere redenen, 
neem dan contact op met de heer 
Gerrit Bokdam (0681568362). Wij 

hebben daar in de loop van de jaren 
de nodige ervaring mee opgedaan.

Ophalen
Vindt u het prettiger als wij de spul-
len bij u op komen halen, dat kan 
ook. U kunt dan contact opnemen 
met de heer Bresser ( 0621444809) 
of de heer Bokdam (0681568362). 
Dan maken we een afspraak om het 
bij u op te halen.
Dus hebt u nog puzzels, kastjes, fiet-
sen, boeken, kerstballen, speelgoed, 
potten en pannen, denk dan aan ons 
en de Dorpskerk. We hopen dat uw 
oude spullen via ons een tweede 
kans kunnen krijgen.



Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

TE KOOP 

BILDTSTAR
kleiaardappelen

zak à 25 kg. €7,-
2 zakken €10,-

J. Frederiks
Voorsterklei 5  Voorst

tel: 0575-501897

Als ervaren uitvaartverzorger in de regio Zutphen en 
omstreken weet ik dat een betekenisvolle manier van 
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom 
ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van  
een begrafenis of crematie. 
U kunt mij bellen op 0313 769 005 of 06 188 853 82.

Yarden & Lucía Uitvaartorganisatie
Loubergweg 1, 6961 EJ  Eerbeek
Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). 
www.yarden-lucia.nl

   “Ik help 
u graag bij 
   een goed 
   afscheid.”
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Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Muziekles Twello
Neem contact op met een docent voor een

vrijblijvende kennismaking / proefles.

Viool  –  Gitaar
Muziek op Schoot

Keyboard    –    Piano 
Trompet – Trombone – Hoorn

www.muzieklestwello.nl

Tweet van de week: Verplicht 
iedereen tot taak in de 

politiek. Surf naar: www.
voorst.PvdA.nl

Last van mollen? Laat ze 
vangen! E.L. de Weerd. 

06-13456651

PUNTJES

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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

U kunt uw puntje opgeven door de bon 
in te vullen. Tussen de woorden steeds 
een hokje openlaten en per leesteken 

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

(tegen contante betaling) bij één 
van de onderstaande adressen. 

U kunt deze bon ook voor zaterdag 
opsturen naar het Voorster Nieuws of 

invullen via www.voorsternieuws.nl, 
dan ontvangt u een factuur.

PUNTJES

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 

Sportmassage, Medical 
Taping, Dorn methode. www.
gerda-keeps-you-going.nl 
06 24407644, 055 3231614

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 Twellotrading.

com 06 14 10 10 86 of 06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

Hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 
24 12 / 06 52 02 45 53 Wilp.

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

Gevraagd: oud ijzer, accu’s, 
metalen en witgoed. Wij 
komen het bij u halen. 
Eventueel tegen kleine 

vergoeding. Tel 06-14101933

Veilinggebouw Apeldoorn 
sinds 1960, vraagt alles op 

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

055 5216957

(Medisch) Pedicure aan 
huis, jarenlange ervaring, 
met eventuele vergoeding 

zorgverzekering. info: 06 15 
86 27 04

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

Teuge 06-41015473/ 
055-3231307 (ook op 

Marktplaats!)

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

Klussen en bestrating, 
schilderen, tuinaanleg. Wim 
van Velde.nl 055-3231449 (De 

Vecht)

Te koop: Oude Koemest voor 
de tuin, fijngemalen. 

06-45698974 na 17.00 uur

140.000 vliegbewegingen. 
Wilt u dat ook?

Pedicure Ellen Zwart, vd Duyn v 
Maesdamstraat 120 Twello Tel. 
0571-271089/06-13851921

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.25

2.15 1.25

1.25

1.05
Leverkaas

Bekijk ons Stamppotbuffet op
www.buurmantwello.nl

Saucisse D’Boeuf Ham Prei Salade
uit eigen keuken

Twellose Schotel
uit eigen keuken

Spek Cordon-Bleu

11 t/m 15 februari 2016

100 gram

100 gram 100 gram

100 gram

100 gram

L kk T

SS

11

Chicken 
with nuts

125

Een heerlijke combinatie van

kip, rauwe ham en een vleugje

notentapenade.

100 gram

Spekekek CCCorrdododonn BlB eueSSS

CCChhiicken

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

9.50

2.95

Combi-korting
2 Lekkerbekken +

2 Hollandse Maatjes Haring

Lekker tussendoor
Broodje gerookte zalm

samen

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Prei kilo  0.99

Bildtstar 10 kilo  3.99

Zoete blauwe 
Druiven kilo  2.49

  
2 kilo 1.99

  
250 gram 0.99

  
250 gram 1.49

Jonagold of elstar 

Litchi’s

2222222222222222Salade v/d week
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Bijeenkomst 
van de PCOB
TWELLO.- Woensdag 17 februari 
komt de PCOB weer bijeen in ge-
bouw Irene te Twello. Aanvang 
14.00 uur. Onze gast op die middag 
is dhr. Jan Geerdink. Hij zal voor 
ons een stereo-diapresentatie geven 
met als titel: “Bekijk de wereld eens 
door een andere bril”. Bij deze pre-
sentatie krijgt u een 3D- bril te leen, 
waardoor u het gevoel krijgt zelf ter 
plekke aanwezig te zijn.

Cadenza 
haalt weer 
rommelmarkt-
spullen op
TWELLO.- Het is weer het begin 
van een nieuw jaar. Dat betekent 
voor het rommelteam van Caden-
za Twello de start van de voorbe-
reidingen van de rommelmarkt 
op de derde zaterdag van juni. Ie-
dereen die spullen heeft kan van-
af nu weer bellen voor een snelle 
ophaalafspraak.

Een doos met kerstballen over? 
In 2015 een nieuwe inrichting ge-
kocht en nu besloten dat die oude 

Promotiefilm Vliegveld Teuge 
met nieuwe camera 
TEUGE.- Speciaal voor Vliegveld 
Teuge maakte Dustin van Wijk 
van het bedrijf United uit Hilver-
sum een spectaculaire promo-
tiefilm. United is een Europees 
multimediabedrijf en gespecia-
liseerd in het maken van televi-
sieprogramma’s, commercials en 
bedrijfsvideo’s. Vliegveld Teuge 
is uitgekozen om de technieken 
van een bijzondere camera onder 
de knie te krijgen en de camera in 
diverse omstandigheden te testen. 

“Wij zijn door Dustin benaderd”, 
vertelt luchthavendirecteur Meil-
tje de Groot, “in verband met een 
nieuwe camera die men wilde uit-
testen. Daarvoor hebben we een 
deal gesloten. De filmmaatschappij 
zou de promotiefilm verzorgen en 
daarvoor de mogelijkheden van de 
camera benutten en wij als lucht-
haven zorgden ervoor dat de filmer 
voor de luchtfoto’s met een vliegtuig 
de lucht in kon. Bedrijven en betrok-
kenen vonden het idee direct super-
leuk en wilden hun medewerking 
graag verlenen.”
Het hele vliegveld zou aan bod ko-
men. “Omdat de film maar drie mi-
nuten zou duren konden we maar 
een beperkte keuze maken”, bena-
drukt de directeur, “maar Teuge 
heeft aan bedrijven en accommoda-
ties natuurlijk veel meer te bieden.” 
Het paracentrum is te zien en ook 
MATC, een bedrijf dat nu op Teuge 
weer vlieglessen gaat aanbieden.” 
Meiltje is enthousiast. Het hele pro-
ject heeft ongeveer een half jaar ge-
duurd en dat ging volgens haar heel 
relaxed. Na een reeks opnames was 
de promotiefilm dan ineens af. “Ik 
heb al hele leuke reacties ontvan-
gen van mensen die de film reeds 

bekeken hebben. Via de site van de 
luchthaven is hij voor iedereen toe-
gankelijk”, legt ze uit. 
De technologie verandert voordu-
rend en volgens Dustin van Wijk 
biedt United op meercameragebied 
alle oplossingen die nodig zijn om 
comfortabel, efficiënt en met hoge 
technische kwaliteit te produceren. 
Men beschikt over SD, HD en 3D 
faciliteiten, waarbij met apparatuur 
van diverse merken wordt gewerkt. 
Zo is ook deze film met een bijzon-
dere camera gemaakt. De Sony F5 is 
speciaal ontwikkeld met een grote 
beeldsensor. In combinatie met di-
verse ‘prime’- lenzen kunnen er 
verrassend mooie beelden worden 
gemaakt. Meiltje de Groot raakt niet 
uitgepraat over het feit dat de film zo 

goed is gelukt en slechts in ‘bedekte 
termen’ en heel subtiel een indruk 
geeft van het reilen en zijlen op het 
vliegveld en zo de nieuwsgierigheid 
ongetwijfeld stimuleert.  Ze is vooral 
blij in het kader van alle veranderin-
gen van de laatste tijd en wat er bin-
nen afzienbare tijd nog zal volgen. 
Daarbij denkt ze bij voorbeeld aan 
Het Koude Oorlogsmuseum (KOM) 
en Yellow Wings Flight simulator, 
waarvoor in de hangar van Special 
Air Services b.v. (SAS) een deel 
van de Boeing 737 met cockpit en 
al wordt nagebouwd voor bedrijfs-
trainingen in combinatie met een 
toeristisch product. In april zal de 
opening zijn en de voorbereidin-
gen voor het oorlogsmuseum zijn in 
volle gang. 

Directeur Meiltje de Groot met assistent-havenmeester 
Gerrit Neef in de tower. keukenstoelen echt weg mogen? De 

afgelopen weken besteed aan het 
opruimen van de zolder? Speelgoed, 
pannen en potten of andere rommel 
en curiosa over? Goede voornemens 
om veel te lezen, maar eerst ruimte 
maken in de boekenkast? Bel rom-
mel- en antiekexpert Louis Debets 
(0571 274190) voor een afspraak. Hij 
komt met het rommelteam snel bij u 
langs. Cadenza, meer dan muziek.

Lezing Wolven in Nederland 
bij Vrouwen Aktief
EMPE.-  Vrouwen Aktief Empe/Tonden heeft drs. Erwin van Maanen van 
EcoNatura uitgenodigd om op dinsdag 16 februari een informatieve lezing 
te houden over de wolf in Nederland. Erwin is roofdierdeskundige en co-
auteur van het boek ‘De wolf terug: Eng of Enerverend?’ Hij vertelt over de 
wolf als groot roofdier, met aspecten van biologie, ecologie en gedrag. Ook 
de relatie tussen mensen en wolven komt aan bod. Erwin vertelt verder over 
de terugkeer van de wolf in Noordwest-Europa en naar Nederland en of het 
dier zich hier duurzaam kan vestigen. En is de wolf nu echt zo gevaarlijk 
voor mensen? Kortom, het belooft weer een boeiende avond te worden! Is je 
interesse gewekt? Wil je misschien lid worden van Vrouwen Aktief om alle 
avonden bij te kunnen wonen en mee te doen aan een aantal activiteiten? 
Dan ben je van harte welkom om eens vrijblijvend een avond bij te wonen. 
De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in ’t Oortveld in Empe.

‘De Smaak van de Streek’ bij De Kribbe
WILP.- Op zondag 14 februari, Va-
lentijnsdag, vindt de 6e editie van 
streekproductenmarkt ‘De Smaak 
van de Streek’ plaats bij Museum 
Lunchcafé De Kribbe in Wilp.  Net 
als voorgaande jaren zijn er weer 
diverse standhouders uit de regio 
aanwezig om hun producten zowel 
binnen in De Kribbe als op het bui-
tenterrein te presenteren. De Smaak 
gaat verder dan alleen proeven en 

eten, er is ook een aanbod van di-
verse handgemaakte producten van 
bijvoorbeeld tin, wol en bijenwas.  
Culinair gezien kunt u onder andere 
proeven van gerookte ganzenborst 
en –worst van op de Wilpse Klei ge-
schoten ganzen. Bakker Ben Effing 
zal wederom aanwezig zijn met zijn 
in de houtoven gebakken broden 
en lekkernijen. Uiteraard kunt u op 
deze dag ook bestellen van de lunch-

kaart van De Kribbe, waar in de keu-
ken ook gewerkt wordt met zowel 
biologische als streekproducten. U 
vindt Museum Lunchcafé De Kribbe 
aan de Weerdseweg 6a in Wilp. De 
markt duurt van 10.00 tot 17.00 uur 
en de toegang is vrij. Er is ruime par-
keergelegenheid. Voor meer infor-
matie zie www.dekribbe.nl of neem 
contact op via info@dekribbe.nl of 
0571-262522. 

Begincursus levensverhalen 
schrijven in bibliotheek 
TWELLO.- Bibliotheek Brummen 
| Voorst organiseert een begincur-
sus Levensverhalen schrijven. Elk 
leven, alledaags of meeslepend, is 
een onuitputtelijke bron van ver-
halen. In deze schrijfcursus wordt 
geleerd om de eigen inspiratiebron 
te ontdekken. Vertrouwen en veilig-
heid in de groep staan voorop, een 
sfeer waarin mensen graag hun ver-
halen delen. Er wordt aan de hand 
van concrete en creatieve opdrach-

ten geschreven. Het doel is niet  
perse om mooie en literaire teksten 
te schrijven, maar om inspiratie en 
concrete handvatten te ontwikkelen 
in het opschrijven van persoonlijke 
herinneringen. Na afloop krijgt de 
cursist van de docente een hand-
leiding mee om deze opdrachten te 
verwerken tot een levensboek om 
deze bijvoorbeeld aan de familie 
te geven. Iedereen kan meedoen, 
schrijfervaring is niet nodig. Docen-

te Lieke Deelstra is biografisch coach 
en docente autobiografisch schrij-
ven. Voor meer informatie: www.
werkplaatsstap.nl
Data zijn: 16, 30 maart, 6, 13 en 20 
april van 09.00-11.00 uur. Locatie: 
Bibliotheek Twello. Aanmelden 
vóór 9 maart via www.bibliotheek-
brummenvoorst.nl
Cursus kost € 55,00 voor leden 
bibliotheek Brummen|Voorst en 
€65,00 voor niet-leden.

“welkom bij ‘dating per telefoon’, kies 1 voor uw volgende ex, 
kies 2 voor de daarop volgende ex, kies 3 voor de daarop volgende ex, 

kies 4 om het menu nogmaals te horen”

“VOORUITZIENDE BLIK”

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

Donderdag 11 t/m zaterdag 13 februari 2016

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

Prei

Turbana 
Bananen 

Bildstar

Aardbeien
van Valentijn

Verse Hollandse

Van eigen teler

kilo

kilo

10 kilo

€ 0.79

€ 0.95

€ 4.99

Beperkt Voorradig... Hollandse Raapstelen

Kijk op 
Facebook

een hart vol

€ 2.49n

Bloemen, boeke� en, planten, kadobonnen, 
abonnementen, rouw- en trouwbloemwerk.

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

Voor uw mooiste 
Valen� jnsboeket
Wij bezorgen op 
Valen� jnsdag.

http://www.dekribbe.nl
mailto:info@dekribbe.nl
http://www.werkplaatsstap.nl
http://www.werkplaatsstap.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl


www.vordermantuinmeubelen.nl

LAATSTE KANS  
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LAATSTE KANS  
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tuinmeubelen
VORDERMAN

Wijkseweg 7  Terwolde

naast de molen

Tel. 0571-292121
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10-DAAGSE
UITLOPENDE COLLECTIES & 
OVERJARIGE COLLECTIES & 
LAATSTE SHOWROOMSETS 
TEGEN DUMPPRIJZEN!

WIJ MAKEN RUIMTE VOOR DE NIEUWE COLLECTIE 2016

1999-2222222

E NIEUWE COLLECTIE 6

NU 50% 
KORTING
NU 50% 
KORTING
NU 50% 
KORTING

LEAF, GOLD, BLACK & 
PULUT COLLECTIES

BRUSHED & ZILVER 
ALUMINIUM COLLECTIES

UITLOPENDE 
MODELLEN

COLLECTIE
50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING

WIJ ZIJN ALLEMAAL WINNAARS!!!
EEN 4�GANGEN KEUZEMENU
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Geldig tot 1 maart 2016 en tegen inlevering van deze advertentie.

✁

✁

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

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

Stihl going 
Strong

www.overmars-tuinenpark.nl

TUIN EN PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARKRRRKRRRRRRRRRRRKRRKRRRRRRKRRRRRRRRRRRRR

t t 7 | 7391 TX T ll | t l 0571 271 712

Strong

LOONBEDRIJF DREIERINK

Voor meer informatie bel: Loonbedrijf Dreierink
Telefoonnummer: 0571-291963 te Terwolde

  Mestscheider met hoge capaciteit
  Geschikt voor Green Bedding met hoog drogestof gehalte
  Mestscheiden en overpompen in 1 werkgang
  Dikke fractie geschikt voor de mestverwerking

PUNTJES

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

- 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

Grote Tweedehandswinkel in 
Klarenbeek 14 Febr. koopzon-

dag 11.00 - 16.00 uur, 
Molenweg 4

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 vrijblij-
vend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl

Beukenhaag, Meidoorn, Acer, 
Liguster, Krent, Coniferen, 

Laurier enz www.kwekerijhet-
veld.nl Veldweg 50 Klarenbeek 

0553011451 0651554827 
0612734971

TV schotel onTV. 30m kabel 
a15,- 0571275640

Voor huwelijks- en geboorte-
kaarten. Kom langs en leen de 

nieuwe collectie boeken.  
Voor al uw print en kopieerwerk 

gaat u naar Print & More,  
Stationsstraat 17 Twello 

Ook voor clubbladen, liturgieën, 
bidprentjes etc 
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WEERFOTO.NL

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

     

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)

Voorinschrijving 25e autorodeo 
Wilp Achterhoek geopend

WILP-ACHTERHOEK.- Dit jaar zal 
de jaarlijkse Autorodeo Wilp Ach-
terhoek plaatsvinden op de nieuwe 
Autorodeo locatie aan de Leemsteeg 
in Wilp Achterhoek. Op zaterdag  7 
en zondag 8 mei houdt carnavals-
vereniging “de Lollebroek” de 25e 
editie van dit spektakel. De voor-
bereidingen zijn al een paar maan-
den aan de gang en nu is het weer 
mogelijk in te schrijven via www.
cvdelollebroek.nl  Op zondag 8 mei 
zal de Autorodeo worden verreden. 
Vanaf 12:30 uur gaan de heren en 
dames weer de strijd aan in de vaak 
door hen zelf of met hulp van vrien-

den en familie geprepareerde rodeo-
auto’s. Autorodeo is een zeer popu-
laire vorm van autosport voor jong 
en oud, vooral omdat het een vorm 
van autosport is waarvoor geen gro-
te investeringen of sponsoren nodig 
zijn. Ook een racelicentie is niet ver-
plicht. Iedereen ouder dan 18 jaar 
en in het bezit is van een geldig rij-
bewijs en een volgens de geldende 
reglementen geprepareerde auto kan 
deelnemen.

Wrakkenbar
Het programma bestaat uit de Stan-
daard Autorodeo Klasse, de 50-plus 

Klasse en als klap op de vuurpijl is 
de Super Klasse dit jaar weer terug. 
In april krijgen de aangemelde deel-
nemers voor alle klasses een uitno-
diging voor de inschrijfavond, die 
plaats zal vinden op vrijdag 15 april 
vanaf 19.00 uur bij Restaurant Bos-
goed in Wilp Achterhoek. Tevens is 
er op zaterdag 30 april van 16:00 tot 
17:00 uur een reserve inschrijfmid-
dag bij Restaurant Bosgoed. Na het 
succes van vorig jaar zal ook dit jaar 
op de zaterdag voorafgaand aan de 
rodeo de “Wrakkenbar” georgani-
seerd worden. Voor de kinderen is 
er een springkussen en een skelter-
baan, ook kunnen zij weer hun crea-
tieve kant laten zien bij het opschil-
deren van de verlotingsauto. De tent 
is deze zaterdag open tussen 14.00 
en 22.00 uur.

Het gaat er ruig aan toe tijdens de jaarlijkse 
autorodeo in Wilp-Achterhoek. 

KBO leden ontmoeten en bewegen bij Voorwaarts 
TWELLO.- Ondanks storm en regen 
waren ongeveer 40 leden naar Voor-
waarts gekomen, om geïnformeerd 
te worden over het belang, zeker 
ook voor ouderen, om in beweging 
te blijven. Na een korte informatie 
over de sportvereniging Voorwaarts 
werd men geïnformeerd over de mo-
gelijkheid om onder deskundige lei-
ding gezelligheid te combineren met 
bewegen in de buitenlucht. Ook bij 
Voorwaarts wil men meer betekenen 
voor ouderen, daar ontmoeten en be-
wegen zo belangrijk is om gezond en 
fit ouder worden. In overleg met de 

KBO is gekeken hoe er meer ouderen 
bereikt kunnen worden, en hoe er in 
samenwerking een goed aanbod kan 
worden gedaan aan de leden. In een 
filmpje werd getoond hoe dit  spor-
ten kan gaan. Er wordt rekening ge-
houden met de mogelijkheden van 
iedereen. Zelfs met de rollator kan 
er meegedaan worden.  Op de aan-
gereikte flyer, staan de aangeboden  
mogelijkheden. Drie verschillende 
activiteiten; Ontmoeten en Bewegen, 
Yoga, en Recreantengym. Voor € 25,00 
kan men 2 blokken van 3 lessen vol-
gen. Men kan zich opgeven bij: Voor-

waarts/Gymnastiek p/a Offenbach-
straat 56, 7391 SW Twello. Of mailen 
naar: info.gymnastiekvoorwaarts@
gmail.com   .Na de pauze was er de 
muzikale quiz. Van 25 bekende en 
minder bekende zangers/zangeressen 
schalden hun liederen door de zaal. 
Hier en daar  werd er wat aarzelend 
meegezongen. De opdracht was  om 
in een lijst de juiste naam achter  ti-
tels van de nummers te zetten. Een 
leerzame en gezellige middag was het 
weer. Tot slot werd iedereen uitge-
nodigd om 16 februari naar de KBO-
Jaarvergadering te komen. 

Samen lunchen in MFC
KLARENBEEK.- Op woensdag 17 februari wordt er in Klarenbeek het 
‘Twaalf uurtje’ gehouden, een lunchbuffet waar iedereen die van lekker 
eten en gezelligheid houdt aan deel kan nemen. De lunch sluit aan op 
de wekelijkse inloopochtend, die iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur in het MFC wordt gehouden. 

Tijdens de inloopochtend is het 
mogelijk om boeken te lenen bij het 
uitleenpunt van de bibliotheek, in-
formatie te krijgen over het gebruik 
van een tablet of e-reader, de krant te 
lezen aan de leestafel, gewoon lek-
ker een praatje te maken of een spel-
letje te doen. 
De lunch, die zo rond 11.30/11.45 
uur begint, wordt verzorgd door de 

beheerders van De Brug en vrijwil-
ligers van de Klarenbeekse hulp-
dienst Helpende Handen die zich 
weer geheel belangeloos beschik-
baar hebben gesteld. 

Bent u iemand of kent u iemand die 
het leuk vindt om samen te eten, laat 
het dan weten. De kosten bedragen 
slechts vijf euro per persoon. Aan-
melden kan (graag voor 14 februari) 
via hhklarenbeek@hotmail.com of 
via 06 - 12 26 00 21. 

Wandelen
Die dag wordt er ook, net zoals ie-
dere eerste en derde woensdag van 
de maand, weer gewandeld in Kla-
renbeek. Om 09.30 uur vertrekt men 
vanaf het MFC voor een wandeling 
van ongeveer acht kilometen. Na af-
loop is het dit keer dus mogelijk om 
bij de lunch aan te sluiten. 

Vervoer
Wie niet in de gelegenheid is om 
met eigen vervoer naar het MFC te 
komen, kan door een van de vrijwil-
ligers van Helpende Handen worden 
opgehaald en thuis gebracht. Bel of 
mail daarvoor, graag een paar dagen 
van tevoren, naar eerder genoemd te-
lefoon- of e-mailnummer. Pubquiz bij 

dorpshuis 
de Arend
NIJBROEK.- Op 12 februari wordt 
door dorpshuis de Arend te Nijbroek 
weer een Pubquiz gehouden. Hiermee 
zal, in negen zinderende rondes met 
algemene, muziek- en fotovragen, be-
paald worden welk team het slimst 
van Nijbroek en omgeving is. Wilt 
u de strijd met titelverdediger team 
“Knoop in je zakdoek” aangaan? Wees 
dan paraat in dorpshuis de Arend op 
12 februari! Opgeven is niet nodig, 
terplekke worden teams gevormd van 
maximaal 5 personen. De zaal gaat om 
20.00 uur open, entree is gratis.

Bewolking
In de actuele waarnemingen en weerrapporten geeft het KNMI bewol-
king weer als onbewolkt, licht bewolkt, half bewolkt of zwaar bewolkt.
Als er geen verschijnselen als mist, neerslag, onweer of storm voorko-
men, wordt een schatting gegeven van de hoeveelheid bewolking op 
het tijdstip van de waarneming. Dit wordt aangegeven door middel van 
de termen als onbewolkt, licht bewolkt, half bewolkt of zwaar bewolkt.

Meer weten over wonen in Huis Hunderen?
t: 088 - 165 16 50

e: info@huishunderen.nl
a: Hunderenslaan 7  te Twello

www.huishunderen.nl

•	particuliere	woon-	en	zorgvoorziening	voor	ouderen	met	
problemen	t.a.v.	het	geheugen	en	de	regie	over	het	leven,	
zoals	bijvoorbeeld	dementie,	en/of	lichamelijke	beperkingen.

•	warme	en	persoonlijke	zorg	door	een	professioneel	zorgteam
•	welzijn	aansluitend	bij	de	wensen	en	belevingswereld	van	de	
bewoners

•	19	wooneenheden	verdeeld	over	het	volldige	gerenoveerde	
landhuis	en	koetshuis

•	wonen	in	een	historische	omgeving		
met	het	comfort	van	nu

•	kleinschalig
•	wekelijks	live-concerten

	Nog wooneenheden       
         beschikbaar! 

Opening 
december 2015

Bedekkingsgraad
Deze bewolkingsaanduidingen zijn ontleend aan de meteorologische 
codeberichten, waarin de bedekkingsgraad wordt opgegeven. Dit is een 
getal dat aangeeft welk deel van de voor de waarnemer zichtbare hemel 
door wolken is bedekt.
Het komt ook voor dat het geheel bewolkt is terwijl de zon zichtbaar 
blijft. In dat geval wordt bij de Nederlandse weerstations alleen de hoe-
veelheid schaduwgevende bewolking in het weerrapport vermeld als 
licht of half bewolkt.

Weersverwachtingen
In de weersverwachtingen worden wijzigingen van de bedekkingsgraad 
aangegeven met termen als “toenemende bewolking”, “meer bewol-
king”, “minder zonnig” of “meer zon”. “Wisselend- of veranderlijk be-
wolkt” betekent dat de bedekkingsgraad grote veranderingen vertoont.
Geen winterweer, maar het gaat wel wat frisser worden met in de nach-
ten kans op wat grondvorst.
Donderdag  zon en wolken bij 6 graden.
Vrijdag regen en buien bij dan ook maar 6 graden.
Zaterdag een dag dat er winterse buien gaan vallen. Dus een lading met 
hagel en natte sneeuw. Dan overdag nog maar 5 graden.
Zondag weer eens een zonnige dag met in de ochtend kans op wat 
grondvorst. Overdag 5 graden.

Mark Wolvenne, Terwolde

http://www.cvdelollebroek.nl
http://www.cvdelollebroek.nl
mailto:info.gymnastiekvoorwaarts@gmail.com
mailto:info.gymnastiekvoorwaarts@gmail.com
http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/mist
http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/zware-neerslag
http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/onweer
http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/storm

















Heeft uw vereniging of school een lang gekoesterde wens, 
maar ontbreekt het aan voldoende financiële middelen? 

Jumbo Binnendijk Twello wil graag een bijdrage 
leveren aan de wens van uw leden.

Dit willen wij doen met de ‘Spek de Kas van je Club’ actie waarvoor wij een 
totaalbedrag van € 5.000,- beschikbaar stellen. De spaaractie organiseren wij 

van 24 februari tot en met dinsdag 12 april 2016 en is de gelegenheid bij uitstek 
om een geldbedrag voor uw vereniging of school te ontvangen.

Tijdens deze ‘Spek de Kas van je Club’ actie ontvangen klanten in 
onze winkel voor elke € 10,- aan boodschappen een waardepunt. 

Deze waardepunt kunt u in de winkel 
doneren aan de vereniging of school van uw keuze.

Wilt u graag deelnemen aan deze actie, dan kunt u bij de Jumbo Binnendijk Twello, 
uw vereninging of school uiterlijk tot 15 februari inschrijven op www.sponsoractie.nu. 

Ga naar de winkel voor de desbetreffende winkelcode. Deze winkelcode kunt u 
vervolgens invoeren onder ‘Eerste deelname’ op de website.

Jumbo Binnendijk Twello 
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Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN
Samen maken we Voorst
Treuzelpolitiek
Tijdens de raadsvergadering van 1 februari ging het over de uitvoering 
van een motie die vorig jaar door een overgrote meerderheid van de raad 
was aangenomen. In die motie kreeg het college de opdracht om voor 
31 december 2015 met concrete plannen te komen op het gebied van 
energiebeleid in Voorst.

Het zal u niet ontgaan zijn dat deze datum  al weer enige tijd verstreken 
is. Maar alles wat er kwam, geen concrete plannen. Wel kregen we een 
informatieavond waarin het college nog eens uitgelegd heeft wat het 
onder duurzaamheid en energieneutraliteit verstaat. Verder werd ons 
meegedeeld dat het college eerst nog eens moet studeren, praten, con-
sulteren. Eerst een ruimtelijke toekomstvisie. En ja we doen nog maar 
even niets, want wellicht dat er over een paar jaar wel nieuwe technolo-
gie is die beter is. Treuzelpolitiek noem ik dat.

Stedendriehoek energieneutraal in 2030
De gemeente Voorst heeft als doelstelling dat ze in 2030 energieneutraal 
wil zijn. Een afspraak die  in Stedendriehoek verband gemaakt is. Wat 
je in elk geval nodig hebt is een marsroute naar deze doelstelling. En 
tussendoelen om de vinger aan de pols te houden: ‘gaat het zo lukken?’ 
Dat was ook de kern van de motie die gezamenlijk werd ingediend door 
CDA, PvdA-GroenLinks en D66: kom bij de Prioriteitennota dit jaar met 
concrete plannen en een marsroute om te bereiken dat in 2030 100% 
van het energieverbruik in de gemeente Voorst uit duurzame energie-
bronnen komt. Een meerderheid van de raad – Gemeente Belangen en 
VVD-Liberaal 2000 -  stemde evenwel tegen, dus werd de motie ver-
worpen.

Pak de kansen die er zijn
PvdA-GroenLinks wil dat het college de kansen pakt die er zijn. Drie 
voorbeelden. 
Als je een nieuwe school bouwt (Veluws College), dan bouw je die voor 
de komende 50 jaar. Dan moet die school met de huidige techniek op 
zijn minst energieneutraal zijn. 
Er zijn vijf initiatieven geweest van bedrijven/particulieren om wind-
energie van de grond te tillen. Het college wil eerst nog eens studeren. 
We missen daardoor kansen, werkgelegenheid en inkomsten. Er wordt 
een programma van eisen opgesteld door het college voor de verbreding 
van de A1. Er staat niets in over duurzaamheid en de mogelijkheid om 
iets met energie en warmte te doen, terwijl de Stedendriehoek zich wil 
profileren als de Cleantech Regio. En zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Het college komt met een aanvulling op de energienota (nota duurzaam-
heid), maar dat is pas eind mei. Het geld voor die duurzame activiteiten 
wordt vrij gemaakt bij de volgende begroting. Dan zijn we in 2017. 

Bondgenoten
Het wordt tijd dat we nu meters gaan maken. Want het is onverantwoord 
om op deze wijze door te gaan en onze kinderen met de problemen op 
te zadelen. Gelukkig hebben we bij dit onderwerp bondgenoten: CDA 
en D66, die ook elk een wethouder in het college hebben. En naar onze 
indruk  zitten er bij Gemeente Belangen ook wel mensen die wat meer 
vaart zouden willen…..Trouwens de landelijke VVD heeft uitmuntende 
ministers van Milieu gehad. Hoop doet leven zegt het spreekwoord. Wij 
gaan in elk geval door om duurzame energie hoog op ons prioriteiten-
lijstje te houden.
Erik Nobel, fractie PvdA-GroenLinks

Reageren? Graag!
E: e.nobel@voorst.nl
T: (0571) 29 22 13
Kijk ook op de website: 
www.voorst.pvda.nl  of www.voorst.groenlinks.nl  

Lezing Oudheidkundige Kring: 
Een profiel van Deventer in het 
midden van de achttiende eeuw.

GEMEENTE VOORST.- De Am-
sterdamse graveur Caspar Philips 
vervaardigde omstreeks 1750 een 

prachtige kopergravure van het ge-
zicht op Deventer vanaf de overzijde 
van de IJssel, dus zoals inwoners 

van het Ambt Voorst de stad zagen.
Hij tekende de vestingwerken, open-
bare gebouwen, gasthuizen, kloos-
ters, kerken en bedrijfsgebouwen. 
Spreker, de heer C.M. Hogenstijn, 
vertelt over de maker en zijn stadsge-
zicht. Maar hij zal ook verhalen over 
wat zich achter de stadsmuren en de 
gevels afspeelde: het lief en leed van 
de inwoners van de stad en de span-
ningen die achter die mooie façade 
schuilgingen. Zo komt Deventer in 
de achttiende eeuw tot leven.
De lezing vindt plaats op donderdag 
25 februari 2016 bij Brasserie Krie-
belz in Terwolde. 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 
19.30 uur. Niet leden van de OKV 
betalen 5 euro entree.

De gravure van Caspar Philips

Intiem concert in kamerorkestbezetting 

Orkest van het Oosten met Schubert en 
Dvorák in Dorpskerk Wilp
WILP.- Een combinatie van bekende 
klassieke werken, een historische lo-
catie en een intieme sfeer. Ze vormen 
de bouwstenen voor een bijzonder 
zondagmiddagconcert op 28 februari 
in Dorpskerk Wilp. Tijdens het concert 
wordt de 5e Symfonie van Schubert 
ten gehore gebracht door het Kamer-
orkest van het Orkest van het Oos-
ten. Het concert staat onder leiding 
van dirigent Luis Gomes Andrade en 
start met de Serenade voor Strijkers 
van Dvorák, gevolgd 
door Schuberts 5e 
Symfonie. Het pro-
gramma begint om 
15.00 uur en zal 
ongeveer een uur 
duren zonder pauze. 
Kaarten zijn te koop 
via www.orkestvan-
hetoosten.nl  of los-
se kaartverkoop aan 
de deur vanaf 14.30 
uur.

Wilp Serie
Dit concert is on-
derdeel van de Wilp 
Serie, bestaande uit 
drie unieke concer-
ten in de Dorpskerk 
Wilp. De concert-
kaarten kosten 15 
euro per stuk, ex-
clusief 0,80 cent 
administratiekos-
ten. Koopt u kaar-
ten voor alle drie 
de concerten dan 
betaalt u slechts  
37,50 in plaats 

van  45 euro. Deze serie be-
staat uit de volgende concerten:  
zondag 28 februari - Schubert 5e Sym-
fonie e.a. 
zondag 17 april - Dvoraks Blazerssere-
nade e.a. 
zondag 22 mei - Van Bach tot Haydn.
Het Orkest van het Oosten is een ei-
gentijds symfonieorkest met een 
sterke verankering in de provincie 
Overijssel. Het orkest voorziet op ver-
nieuwende wijze in de behoefte aan 

klassieke muziek en muziekeducatie. 
Thuisbasis is het Muziekcentrum in 
het Nationaal Muziekkwartier in En-
schede, vaste speelplaatsen zijn onder 
andere Zwolle, Deventer en Enschede. 
Jan Willem de Vriend is artistiek lei-
der en chef-dirigent sinds 2006, toen 
hij Jaap van Zweden opvolgde. Het 
orkest wordt financieel gesteund door 
het ministerie van OCW, de Provincie 
Overijssel, de gemeente Enschede en 
diverse sponsors.

Wandelspektakel 
Klarenbeek
KLARENBEEK.- WS78 houdt op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2016 
diverse wandeltochten vanuit Klarenbeek. Op zaterdagochtend starten 
de dagafstanden van 20 en 40 kilometer. De avond daarvoor starten om 
22.00 uur de nachtafstanden 40, 60 en 80 kilometer. De parcoursen voor 
de nacht gaan vooral over rustige, verharde wegen. Voor overdag zijn 
vooral de mooie onverharde paden uitgezocht. 

Het kloppende hart is de startlocatie in de kantine van het MFC. Het wandelparcours bestaat uit vier 
verschillende lussen van ongeveer 20 kilometer, die iedere keer terugkomen op de startlocatie. In 
iedere lus is op ongeveer 7 en 14 kilometer een rustlocatie, waar eenvoudig eten of drinken wordt 
aangeboden. 

Inschrijven
Voor het deelnemen aan de nachtafstanden is vooraf inschrijven verplicht. Dit kan via de www.
ws78.nl en dan klikken op Kennedymars. Door de opzet met vier lussen kun je gemakkelijker je 
eigen grens voor deze lange afstanden onderzoeken
Op zaterdagochtend tussen 07.00 uur en 09.00 uur is het inschrijven en de start voor de 40 kilo-
meter. Daarna volgt tot 11.00 uur het inschrijven en start van de 20 kilometer. De langere afstand 
van het dagparcours komt door een uniek kabouterdorp, over landgoed De Poll en langs de IJssel. 
Beide dagafstanden lopen langs de Verloren Beek en over de Beekbergse Enk naar Lieren. Op het 
terrein van de Veluwse Stoom Maatschappij is een prachtige rustlocatie. Terug naar de startlocatie 
gaat door het Beekbergerwoud. Voordat u over het Grenspalenpad terugloopt naar de startlocatie, 
hebben wij nog een unieke verrassing in petto die u niet mag missen. Dus trek de wandelschoenen 
aan en loop mee! Voor meer informatie: www.ws78.nl.

 LEEGVERKOOP

75%

MODEMALL WILP
RIJKSSTRAATWEG 38    TEL. 0571 261 755

WWW.PIETZOOMERS.COM

KORTING

TOTALE DAMES EN HEREN 
WINTERCOLLECTIES

ONGEACHT MERK EN ORIGINELE VERKOOPPRIJS

JACKS - JASSEN - TRUIEN - SWEATS - BROEKEN - SHIRTS
JEANS - JURKEN - COLBERTS - ETC.

NOG 8.400 STUKS!

mailto:e.nobel@voorst.nl
http://www.voorst.pvda.nl
http://www.voorst.groenlinks.nl
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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

 Ronde-tafelgesprekken maandag 15 februari 2016

Doel
Op maandag 15 februari 2016 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. 
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde 
onderwerpen, ter voorbereiding van de raadsvergadering van 29 februari 2016.
 
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te 
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in de ronde-tafelgesprekken met raads-
leden in gesprek te gaan over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de 
griffi  e hiervoor melden: telefoon (0571) 27 93 87, e-mail raad@voorst.nl óf bij 
aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Maandag 15 februari 19.30 uur (raadzaal)

1. Actieplan huisvesting en integratie & participatie statushouders Voorst 
Met dit actieplan geeft het college aan hoe - in nauwe samenwerking en afstem-
ming met de maatschappelijk partners - extra statushouders worden gehuisvest, 
met inachtneming van de belangen van de toekomstige Voorster huurders.

2. Onderzoek gratis sport voor jeugd t/m 12 jaar
Het college heeft de raad bericht dat gratis sportvoorzieningen voor jeugd tot en 
met 12 jaar niet hun voorkeur heeft. Het college wil bestaande voorzieningen en 
initiatieven optimaliseren, om toegang tot sport en gebruik door jeugdigen van 
voorzieningen te stimuleren, in het bijzonder voor de jeugd uit minder draag-
krachtige gezinnen.

Maandag 15 februari 19.30 uur (trouwzaal)

1. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Engelenburg, Twello, eerste herziening
Het doel van dit bestemmingsplan is om twee omissies in de verbeelding van be-
stemmingsplan Bedrijventerrein Engelenburg Twello recht te zetten. Tijdens deze 
inzagetermijn is één zienswijze ingediend.
 
2. Gelimiteerde achtervangovereenkomst met stichting Waarborgfonds 
 t.b.v. IJsseldal Wonen
Het college heeft het voornemen om een gelimiteerde achtervangpositie bij de 
stichting in te nemen ten behoeve van IJsseldal Wonen. IJsseldal Wonen gebruikt 
de achtervangovereenkomst alleen voor herfi nanciering en projecten/onderpan-
den in de gemeente Voorst.

3.  Verordening Startersleningen Gemeente Voorst
Het college legt een nieuwe verordening voor, vanwege wijzigingen in de regelge-
ving en om mogelijk te maken dat terugkeerders (personen die geboren en geto-
gen zijn in de gemeente Voorst en voor een bepaalde periode buiten de gemeente 
Voorst zijn gaan wonen) gebruik maken van een starterslening. 

Maandag 15 februari 21.00 uur (raadzaal)

1.  Evaluatie evenementenbeleid 
In de raadsvergadering van 15 december 2014 is een motie aangenomen waarin 
het college werd opgedragen het subsidiebeleid en het evenementenbeleid te 
evalueren. Voorliggend plan beperkt zich tot de evaluatie van het evenementen-
beleid met als invalshoek veiligheid en leefbaarheid. 

2.  Concept Kadernota 2016 – 2020 VNOG
Het concept kadernota 2016-2020 kent enkele aanpassingen op de eerdere ka-
dernota 2016-2019. Deze kaders zullen worden verwerkt in de begroting 2017 
van de VNOG, die in april aan de gemeenteraden wordt gestuurd voor het geven 
van een zienswijze.

3.  Regeling regio Stedendriehoek
De regio Stedendriehoek heeft ter uitvoering van de gewijzigde Wet gemeen-
schappelijke regelingen een voorstel naar de deelnemende gemeenten gestuurd, 
omdat de tekst van de huidige regeling achterhaald is.

Maandag 15 februari 21.00 uur (trouwzaal)

1.  Uitgangspuntennota 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland
Het Dagelijks Bestuur van de Gezondheidsdienst (GGD) stuurt de algemene 
fi nanciële en beleidsmatige kaders voor het volgende jaar aan de raden van de 22 
deelnemende gemeenten; en stelt de raden daarmee in de gelegenheid om vóór 
1 maart 2016 hun zienswijzen op de Uitgangspuntennota 2017 toe te zenden.

2.  Meerwerk accountant
De accountant heeft de raad gemeld meerwerk te hebben door het sociale do-
mein. De raad en hij gaan hierover in overleg, op basis van een advies van het 
college.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl . U kunt dit ook in-
zien op de website via voorst.notudoc.nl of via de (gratis) App 
Politiek Archief. In de raadzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens 
de vergaderingen de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen 

   apparatuur.

 Besluitenlijst raadsvergadering 1 februari 2016

Besluiten 
In de raadsvergadering van 1 februari 2016 heeft de gemeenteraad besluiten 
genomen over de volgende onderwerpen:
 13e wijziging Algemene plaatselijke verordening 2006
 Bestemmingsplan Grotenhuisweg, Posterenk
 Mutatie fractievertegenwoordiger
 Mantelzorg en vrijwillige inzet 2016 – 2019
  Motie “Behoorlijk bestuur” van Gemeente Belangen over het fi nancieel 
 verdeelmodel Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 Verslag ronde-tafelgesprekken 18 januari 2016

Verworpen motie 
(raadsuitspraak of opdracht aan het college van B&W)
De motie “Duurzaam: het kan als je het wilt” over energieneutraliteit van D66, 
PvdA-GroenLinks en CDA is verworpen met 8 stemmen voor (CDA, PvdA-Groen-
Links, D66) en 11 stemmen tegen (Gemeente Belangen en VVD-Liberaal 2000). 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de be-
sluitenlijst te komen op voorst.notudoc.nl . Het audioverslag van 
de raadsvergadering van 1 februari 2016 is ook af te luisteren 
via voorst.raadsinformatie.nl . 

 Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette Jansen 
via (0571) 27 92 17 of raad@voorst.nl .

 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-tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad. 

Vergaderingen en bijeenkomsten:
15 februari 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
29 februari 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer infor-
matie 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 raadsvergaderin-
gen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Terwolde Verkoop planten door  zangvereniging Een-
dracht  op 22 en 23 maart 2016

Vergunning verleend* Z-16-00005_2016-04086

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Wet tot goedkeuring van associatieovereen-
komst tussen Europese Unie en Oekraïne

Bekendmaking Z-2016-00297_2016-04058

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Grotenhuisweg tussen nummers 16 en 32 in Posterenk Bouw twee woningen Vastgesteld bestemming-
splan

NL.IMRO.0285.6101-VS00

Omgevingsvergunning

De Oude Ziele 12 in Twello Plaatsen veranda Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0034

Holtweg 4 in Wilp Kappen 1 eik Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0066

Jachtlustweg (kad. TLO E 1179) in Twello Kappen 12 bomen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0070

Klarenbeekseweg (kad. Voorst H 524) in Voorst Kappen 6 (knot)bomen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0088

Koppelstraat 57 in Twello Verplaatsen oprit en kappen 1 eik Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0048

Kruisweg 8 in Voorst Bouwen schuur Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-3390

Oudhuizerstraat 33 in Klarenbeek Verbouwen boerderij Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0082

Plan De Grote Wetering kavel 7 en 8 (kad. Voorst g 2348) in 
Klarenbeek

Bouwen van 1 twee-onder-een-kap woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0077

Twelloseweg 10 in Terwolde Bouwen loods Vergunning verleend  
(revisie)*

Z-HZ_WABO-2015-269

Van Hogendorpstraat 24 in Twello Verhogen en vernieuwen van dak Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0068

Voordersteeg 4 in Twello Aanleggen uitrit Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0078

Wijkseweg 48 in Terwolde Knotten 1 vleugelnoot Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-3404

Withagenweg 40 in Wilp Wijzigen indeling van verdieping in  
bedrijfspand

Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0079

Zandenallee 2 in Teuge Kappen 2 linden Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0090

Ontheffing bouwbesluit

Bloemenksweg 38 in Voorst Ontheffing geluidshinder ten behoeve van 
nachtelijke verbouwingswerkzaamheden

Melding ontvangen Z-16-00480_2016-05795

Sloopmelding

Burg. v.d. Feltzweg 37 in Twello Verwijderen asbesthoudende dakplaten van 
schuur

Melding beoordeeld Z-HZ_SLM-2016-0072

Parkelerweg 13 in Twello Verwijderen asbesthoudende golfplaten van 
schuur

Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0085

Zonnenbergstraat 14 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak van woning Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0074

bekendmakingen
Week 06: 10-02-2016

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daar-
naast 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.

* 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, afhan-
kelijk van degene die het besluit 
heeft genomen), Postbus 9000, 
7390 HA Twello, binnen zes we-
ken 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 bezwaarschrift geen schor-
sende werking heeft, kan tevens 

een verzoek tot een voorlopige 
voorziening worden gericht aan: 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

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

Referendum associatieovereenkomst EU en Oekraïne

Op woensdag 6 april 2016 wordt 
in Nederland een raadgevend 
referendum gehouden. U kunt 
dan stemmen over de wet tot 
goedkeuring van de associatie-
overeenkomst tussen de Euro-
pese Unie (EU) en Oekraïne. In 
deze overeenkomst hebben de 
EU en haar lidstaten afspraken 
gemaakt met Oekraïne over po-
litieke en economische samen-
werking, en vooral over handel. 

U krijgt bij het referendum de 
volgende vraag voorgelegd: Bent 
u voor of tegen de wet tot goed-
keuring van de Associatieover-
eenkomst tussen de Europese 
Unie en Oekraïne?

Stempas en 
identiteitsbewijs
U ontvangt voor het referendum 
een stempas. De stempas is 
het bewijs dat u mag stemmen. 
Naast de stempas moet u ook 
uw identiteitsbewijs meenemen 
naar het stembureau.

Iemand machtigen
Als u op 6 april niet zelf in de 
gelegenheid bent om te stem-
men, dan kunt u iemand anders 
voor u laten stemmen door een 
volmacht te verlenen. Hiervoor 
moet u de achterkant van de 
stempas invullen en meegeven 
aan de gemachtigde. De kiezer 
die voor u gaat stemmen moet 

ook een kopie van uw identiteits-
bewijs meenemen. U kunt iedere 
kiesgerechtigde binnen uw ei-
gen gemeente machtigen. Als u 
iemand in een andere gemeente 
voor u wilt laten stemmen, dan 
moet u samen een schriftelijke 
volmacht hiervoor indienen. Dit 
formulier kunt u downloaden op 
www.voorst.nl en moet uiterlijk 
1 april 2016 binnen zijn bij de 
gemeente waar de volmachtge-
ver woont. 

Stemmen in andere 
gemeente
U heeft een kiezerspas nodig als 
u op 6 april 2016 in een ande-
re gemeente wilt stemmen dan 

waar u woont. De kiezerspas 
kunt u tot 5 april 12.00 uur bij 
het gemeentehuis krijgen tegen 
inlevering van uw stempas. Hier-
voor moet u ook uw identiteits-
bewijs meenemen. Schriftelijk 
kunt u tot 1 april 2016 met een 
aanvraagformulier een kiezers-
pas aanvragen bij Publiekszaken 
van het gemeentehuis. Het aan-
vraagformulier kunt u downloa-
den op www.voorst.nl . 

Vervangende stempas
Als u geen stempas heeft ont-
vangen of als u deze kwijt bent 
of onbruikbaar is geworden, dan 
kunt u tot 5 april 12.00 uur per-
soonlijk een vervangende stem-

pas aanvragen bij Publiekszaken 
van het gemeentehuis. Schrifte-
lijk kunt u tot 1 april 2016 met 
een aanvraagformulier een kie-
zerspas aanvragen bij Publieks-
zaken van het gemeentehuis. 
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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

afval informatie

Verhuizen? Zorg voor een goede registratie!

Elke groene en grijze container is voorzien van een chip. De chip 
is aan uw adres gekoppeld. Bij publiekszaken is van elk adres 
bekend of het bewoond is en door wie. Deze informatie wordt 
onder andere gebruikt bij het legen van de containers. Bij wo-
ningen waar geen bewoners (meer) staan ingeschreven, zijn de 
containers geblokkeerd en worden daarom niet geleegd. 
Zorg dat u tijdig ingeschreven staat bij publiekszaken op uw 
nieuwe adres. Vanaf vier werkdagen , na de door u opgegeven 
verhuisdatum, is het mogelijk om de containers te laten legen. 

Overlijden
Bij overlijden van de laatste bewoner op het adres wordt automa-
tisch de container twee weken na datum overlijden geblokkeerd. 
De container wordt dan niet meer geleegd. 

Zorgboerderijen te gast bij MNV en CJG

Op dinsdag 2 februari 2016 
hebben zorgboerderijen in de 
gemeente Voorst persoonlijk 
kennis gemaakt met de mede-
werkers van Maatschappelijk 
Netwerk Voorst (MNV) en het 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Deze avond in het Kul-
turhus was de eerste van een 
aantal informele ontmoetingen 
met zorgaanbieders die het MNV 
en CJG samen organiseren. Het 
doel van deze middagen  is el-
kaar leren kennen en weten wat 
het aanbod is. Met deze ken-
nis kunnen het MNV en het CJG 
jonge en volwassen bewoners 
zorgvuldig doorverwijzen naar 

de verschillende zorgaanbieders 
die een raamovereenkomst Wmo 
en Jeugdhulp in de gemeente 
Voorst hebben. De volgende 
middag  is in maart, dan zijn de 
orthopedagogen te gast bij MNV 
en CJG in het Kulturhus.

Speeddates
De zorgboerderijen hadden ieder 
een foto meegenomen die hun 
activiteiten, klanten en derge-
lijke het beste typeren. De foto 
vormde de opening van iedere 
speeddate waarbij het aanbod 
en de passie voor de mensen die 
de zorgboeren op hun boerderij 
ontvangen nader belicht werden. 

Papiercontainer: 
handgreep naar straat

Voor de papierinzameling 
wordt een achterlader gebruikt. 
Bij dit type vuilniswagens han-
gen medewerkers de contai-
ners aan de wagen om deze te 
legen. Daarom vragen we u om 
de papiercontainer (blauw dek-
sel) altijd met de handgreep 
naar de straat te plaatsen Meer 
informatie: www.voorst.nl/wo-
nen/milieu-afval-en-duurzaam-
heid/afval/

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN
Vluchtelingen: Een probleem 
of een verrijking?
TWELLO.- Je vraagt je wel eens af ‘Hoe zou ik zelf graag benaderd willen wor-
den als ik vluchteling zou zijn’? Bezinning & Inspiratie-Twello organiseert een 
thema avond hierover op 16 februari. Deze avond staat in het teken van de 
ontmoeting en we krijgen de mogelijkheid om met vluchtelingenwerkers en 
met vluchtelingen zelf te praten. Allereerst zal Gerda van Diejen, van Vluchte-
lingenWerk Oost Nederland, vertellen over wat de rol van VluchtelingenWerk 
is. Om hoeveel vluchtelingen het gaat in de Gemeente Voorst en hoe zij worden 
ontvangen, begeleid en geholpen bij de inburgering. Vervolgens komen er twee 
vluchtelingen aan het woord om te vertellen over hun ervaringen hier. Samir 
moest in 1995, na het drama in Srebrenica, huis en haard verlaten en kwam 
toen naar Nederland. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven “Nederland 
door de ogen van een vluchteling”. Daarna vertellen twee vluchtelingen uit 
Irak en Syrië, die al langere tijd in Nederland wonen, over hun ervaringen. 
Zowel Nederlanders als vluchtelingen zijn onwennig in het maken van contact 
met elkaar. Daarom nemen de vrouwen van de “Vrouwenpraatgroep Twello” 
ons als het ware mee op een wereldreis. Zij vertellen wat over hun vaderland 
te en serveren daarbij misschien ook een traditioneel hapje. 
Wanneer: Dinsdag 16 februari 2016, om 20.00 uur in de bibliotheek te Twello. 
Inloop vanaf 19.30 uur, kosten 2,50 euro inclusief koffie of thee. 

Cupcakes versieren 
in voorjaarsvakantie
KLARENBEEK.- In de voorjaarsvakantie op donderdag 25 februari houden 
Kinderopvang Klarenbeek en de dorpscontactpersonen wederom een leuke 
workshop voor de kinderen uit Klarenbeek en omgeving, namelijk ‘Cup-
cakes versieren’.  De cupcakes zijn al gebakken, de kunst is om ze naar eigen 
idee zo leuk mogelijk te versieren. Na afloop krijgen de kinderen vier cakejes 
in een feestelijke geschenkverpakking mee naar huis. Waarschijnlijk te mooi 
om op te eten! De kosten bedragen 8,50 euro per persoon en de workshop 
duurt ongeveer 1,5 uur. Aanmelden kan (graag met naam en leeftijd) via 
info@kinderopvangklarenbeek.nl tot zaterdag 20 februari. Afhankelijk van 
het aantal inschrijvingen worden er meerdere groepen op leeftijd ingedeeld. 
De aanvangstijden worden een paar dagen van tevoren per email aan de in-
geschreven deelnemers bekend gemaakt. Voor vragen kunt u contact opne-
men met Kinderopvang Klarenbeek via info@kinderopvangklarenbeek.nl.

Optreden Kunstgalerie de Statenhoed

Muziek en Kunst 

TWELLO.-  Muziek en kunst kunnen uitstekend samen, immers: muziek 
is ook een kunstvorm. Dat bewees het Klein Vergiet afgelopen zaterdag 
in de Kunstkring Voorst. Het Klein Vergiet, een speciaal voor dit optre-
den afgeslankte vorm van het Twells Vergiet, heeft het spits afgebeten 
van een reeks muzikale optredens op de eerste zaterdagmiddagen van 
de maand. Een initiatief van Anne-Marie Mulder van de Kunstkring. 

“Laten we de carnavalsgekken maar 
alle luidruchtige plaatsen bezoeken 
met muziek ver boven de geluidsbar-
rière”, moeten de bezoekers hebben 
gedacht voordat ze op weg gingen 
naar de Kunstgalerie voor een rus-
tige, ontspannen muziekbeleving. 
Tussen kleurrijke kunst is het toch 
al zalig vertoeven en als dat gevoel 
nog eens versterkt wordt door aan-
gename en zeer prettig in het gehoor 
liggende zang en muziek, dan is het 
plaatje volmaakt. 

Vele herinneringen komen boven als 
de kleine formatie van Twells Ver-
giet met Harrie Timmermans (gitaar 
en zang), Gert van Brummen (toet-
sen en zang) en gastzangeres Suzet 
het repertoire van songs en hits uit 
de jaren ’60, ’70, ’80 en later, presen-
teert. Daarmee zorgt de band op deze 
middag voor een geheel andere sfeer 
in de expositieruimte. Johnny Cash 
heeft ooit de traditional ‘Wayfaring 
Stranger’ gezongen, een folksong 
uit de vroege 19e eeuw en diezelfde 

meeslepende melodie, gecompo-
neerd in mineur, heeft vandaag ook 
hier de gemoederen geraakt. Gast-
zangeres Suzet, die geregeld met de 
band optreedt, is een topper met een 
dijk van een stem. Daarom past ze 
uitstekend bij de heren, die toch al 
bekend stonden om hun kwalitatief 
goede muziek en het geliefde reper-
toire. 

Na enkele vertolkingen van veel 
jeugdsentiment oproepende me-
lodieën kan niemand meer stilzit-
ten en gaat men zelfs meeneuriën. 
Bij voorbeeld ‘Stand by me’ van 
King en ‘Dock of the Bay’, een sin-
gle van Otis Redding die postuum 
werd uitgebracht nadat hij door een 
vliegtuigongeluk om het leven was 
gekomen. Countryachtigen passeren 
de revue en er worden zelfs liederen 
in streektaal gezongen. Van één van 
zijn helden, Johnny Cash, vertolkt 
Harry, een song uit 1955 en dat doet 
hij indrukwekkend. ‘Tonight’ van 
de onlangs overleden David Bowie 
zorgde voor extra emoties. Geen lief-
deslied, maar een lied over drugs 
en heroïne, benadrukt Harrie, maar 
daarom niet minder indrukwek-
kend. Vlak voor de eindstreep kan 
Suzet zich voor de laatste keer uit-
leven tijdens ‘Jackson’ van Johnny 
Cash en na een paar uurtjes zwin-
gen en zwijmelen is lichaam en ziel 
weer in balans en zijn ongebruikte 
spieren wakker geschud. Een gewel-
dig initiatief. 

Iedereen kan dit meemaken op elke 
eerste zaterdag van de maand. Het 
eerstvolgende muzikale optreden 
valt op 5 maart samen met de ope-
ning van de expositie van Eize de 
Vries. 

Een geweldig optreden van ‘Klein Vergiet’, en een welkom initiatief. 
Foto: Joop de Leeuw. 

mailto:info@kinderopvangklarenbeek.nl
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‘Bach in Bach uit’ in intieme sfeer

Een middag om niet 
snel te vergeten

“Optreden met het Orion Ensemble is heerlijk”, zegt Sanne Terlouw.

TWELLO.- Al sinds lange tijd geniet het Orion 
Ensemble bekendheid als een gepassioneerd en 
flexibel pianotrio, dat zich onderscheidt door 
zijn verrassend veelzijdig, origineel en thema-
tisch repertoire. Als vierde persoon van een 
kwartet is Sanne Terlouw bij dit optreden de 
verteller. Welke ambiance leent zich hier beter 
voor dan de theaterzaal van de Kleine Noordijk? 

In dit literaire concert worden muziek en tekst met 
elkaar verweven en samengevoegd tot één geheel; 
samenspel en wederzijdse bestuiving van muziek 
en tekst. Sanne vertelt een levensverhaal, gebaseerd 
op historische feiten. Het leven van de in zijn tijd 
ondergewaardeerde Johan Sebastian Bach en zijn 
tweede vrouw Anna Magdalena. Hun liefde voor 
elkaar en voor de muziek, hun vele kinderen, het 
disproportionele aantal sterfgevallen en de stem-
mingen van de componist. Bach was óók lichtge-
raakt, dwars en zelfingenomen, maar ook vrolijk, 
zoals zijn muziek vaak verraadt. “Ik vermoed dat je 
plotseling denkt Bach te begrijpen en te kennen als 
je de voorstelling hebt gezien”, zegt Sanne Terlouw. 
“Bovendien is alle muziek die wij spelen van Bach 
en die is heel erg mooi”. Over de samenwerking met 
het Orion Ensemble wil ze graag het volgende kwijt: 
“Optreden met het Orion Ensemble is heerlijk, we 
voelen elkaar zo goed aan! Alleen al de manier 
waarop de tekst tot stand komt: ik schrijf en dan 
bedenken zij welke muziek erbij past en wordt er 
zo lang samen gepast en gemeten tot het helemaal 
goed voelt.” Lachend voegt ze eraan toe: “Als we 
op de planken staan, voel ik me helemaal veilig, zij 
vangen me op zoals Bach Anna Magdalena opving, 
we kunnen op elkaar vertrouwen.” En inderdaad, 
binnen het orkest dat een stevig ankerpunt vormt, 
dwingen violiste Pauline Terlouw, celliste Carla 
Schrijner en pianist Leonard Leutscher veel res-
pect af. Met groot vakmanschap en veel muzikale 
en technische bagage geven zij de uitvoering veel 
cachet. 

Het Ensemble versterkt de emoties die men ervaart 
als Sanne de geschiedenis ontrafelt. Door een ener-
verend verhaal, boeiend verteld en omlijst door 
meeslepende muziek, geeft deze voorstelling een 
goed beeld van een bewogen leven. Haar betrokken-
heid bij het onderwerp is onmiskenbaar. Ook het 
publiek ontkomt er niet aan, in het verhaal te wor-
den meegezogen. Klanken weerspiegelen gevoels-
uitingen, gevoelens worden omgezet in muziek. 
Deze combinatie gaat in de poriën zitten en raakt de 
toeschouwer op confronterende wijze. Sanne is een 
meester in het articuleren en brengt haar verhaal 
glashelder naar de toeschouwer. Tussen de bedrij-
ven door is er regelmatig oogcontact tussen beide 
zussen Sanne en Pauline. Twee getalenteerde da-
mes uit een uniek gezin. Deze middag is er één om 
niet snel te vergeten! Een concert met ieder apart als 
een prachtige bloem, zorgvuldig gekozen in kleur 
en vorm, samen een perfect boeket makend. Ze wor-
den overstelpt met vele positieve reacties. En Sanne 
heeft gelijk: de kennis over het leven van de compo-
nist voegt iets toe aan je beleving van diens muziek 
en scherpt het historisch bewustzijn. 

Het concert was uitverkocht, aan de poort moesten 
bezoekers teleurgesteld worden, een enorme wacht-
lijst resteert. Daarom wordt dit concert op 13 maart 
om 11:00 uur op de Kleine Noordijk herhaald. 

volg ons ook 
op social media 

www.voorsternieuws.nl

Voorleesontbijt educatief 
centrum de Bongerd
TERWOLDE.- Maandagochtend 1 fe-
bruari werden alle kinderen van edu-
catief centrum de Bongerd op school 
voorgelezen door en over enthousiaste 
sprookjesfiguren. Het thema op school 
was: ‘Sprookjes van Roodkapje tot…’ 
In dit kader mochten de kinderen 
deze dag als sprookjesfiguur op school 
verschijnen, wat een prachtig kleur-
rijk decor vormde rondom de vertel-
lers. Verklede moeders, opa’s oma’s, 
de directeur en bekende dorpsfiguren 
verrasten elke klas met een door hen 
voorgelezen verhaal. Eén van de ver-
tellers was burgemeester Jos Penninx. 
Ook hij kwam verkleed op school. 
Tijdens het spannende sprookje wat 
door hem voorgelezen werd in groep 
7 was het dan ook muisstil.  
Vlak voor het voorlezen, trakteerde 
de ouderraad alle kinderen op een 

heerlijk gezond ontbijt. Het was heel 
gezellig om met elkaar te ontbijten op 
school en daarna voorgelezen te wor-

den door bekende sprookjesfiguren. 
De kinderen van ec de Bongerd ‘leef-
den nog lang en gelukkig’.

Burgemeester Jos Penninx leest voor in groep 7



Bent u uitgekeken op uw huidige tuin? Altijd al gedroomd van een prachtige sier-
vijver? Kan uw bedrijf wel een sfeervolle buitenruimte gebruiken? Of bent u op zoek 

naar een vakkundige hovenier en/of groenvoorziener  
voor het realiseren van uw groenproject?  

Voor al uw groene wensen bent u bij Ter Riele aan het juiste adres!

Wij realiseren al meer dan vijfentwintig jaar de meest uiteenlopende 
groene wensen. Dit succes danken wij aan aan het continue  

leveren van topkwaliteit en een uitstekende service. 

Voor al uw groene wensen bent u bij Ter Riele aan het juiste adres!

Wij realiseren al meer dan vijfentwintig jaar de meest uiteenlopende 
groene wensen. Dit succes danken wij aan aan het continue  

TeR Riele B.V.
Hoveniers | Boomverzorging | Kwekerij | Civiele werken | Groenvoorziening 

PASSIE & VAKMANSCHAP
Wij werken met

Bouwbedrijf Cents & Jutten B.V.
Vestigingsadres IJsseldijk 1, 8196 KA Welsum • E-mail info@bouwbedrijfcentsjutten.nl

WWW.BOUWBEDRIJFCENTSJUTTEN.NL

Christaan Cents
06-345 150 75

Robert Jutten
06-466 464 57

TERWOLDE

0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS
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SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

• Verhuizingen door heel Nederland
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte

VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl

Twello/Terwolde 0571-29 08 18

VERHUIZINGEN, INBOEDELOPSLAG
EN MEUBELMONTAGE

Torenbosch 66, 7391 CA  Twello 
(0571) 27 27 87

www.eckhuys.nl

Vraagprijs: € 589.000,- k.k.

-- T
E K

OOP --

Acacialaan 13 in Twello

Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

-- T
E K

OOP --

Dorpsstraat 11 Terwolde 

BINNENKORT 

IN DE V
ERKOOP

Korenmolenweg 4 in Twello

BINNENKORT 

IN DE V
ERKOOP

Piet Heinstraat 12 in Twello

BINNENKORT 

IN DE V
ERKOOP

Middelstuk 8 in Welsum

Vraagprijs: € 340.000,- k.k.

-- T
E K

OOP --

Nicolaas Maesstraat 8 in Twello

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

-- T
E K

OOP --

Prins Hendrikstraat 4 Terwolde

Verhuisplannen? Bel ons voor 
een GRATIS waardebepaling.



OSKAR Oskar’s Interieuradvies:
Duistervoordseweg 21
7391 CA Twello
tel. 0571-271574
www.oskars-interieuradvies.nl

Tapijt
Gordijnen
Vloeren
Zonwering
Bedtextiel

Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73
Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 69 15 43
www.draaijerverfenwand.nl

Wij hebben een zeer
compleet assortiment:

• verf • behang
• raamdecoratie
• gordijnen • vloeren

Het geheim van strak schilderwerk
Kwaliteit voor particulier en bedrijf!
Het geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerk

Wij zijn de specialist in verf, 
gordijnen, raamdecoratie, 

vloeren én behang. Ook voor 
gratis kleur- en interieuradvies!

WONEN!

Nijverheidsstraat 5 | Twello
Telefoon (0571)  27 26 15

woonhaltwello@colorsathome.nl

Welk woontype 
ben jij?
Bij Oskar’s

interieuradvies 

doet u verbazend

veel ideeën op.

Kom en

laat u 

inspireren!

Tapijt Gordijnen

Zonwering Bedtextiel

alist in het aanleggen van alle tuinen!

w.

drijf  T. ter Riele B.V.

d

  01 17 43
Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73
Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 69 15 43
www.draaijerverfenwand.nl

Wij hebben een zeer
compleet assortiment:

www.kwaliteitsbouwers.nl 

| J.W. Frisostraat 15 

| 7391 DJ Twello

| Tel 0571 - 27 14 83

| Fax 0571 - 27 10 36

| info@horstink-twello.nl

De kwaliteitsbouwers 
van Horstink maken het!

Luxe woningbouw

Aan- en verbouw

Complete badkamers

Utiliteitsbouw

Restauratie

OnderhoudWaarmee kunnen 
wij u van dienst zijn?

Torenbosch 66, 7391 CA  Twello 
(0571) 27 27 87

www.eckhuys.nl

Vraagprijs: € 589.000,- k.k.

-- T
E K

OOP --

Acacialaan 13 in Twello

Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

-- T
E K

OOP --

Dorpsstraat 11 Terwolde 

BINNENKORT 

IN DE V
ERKOOP

Korenmolenweg 4 in Twello

BINNENKORT 

IN DE V
ERKOOP

Piet Heinstraat 12 in Twello

BINNENKORT 

IN DE V
ERKOOP

Middelstuk 8 in Welsum

Vraagprijs: € 340.000,- k.k.

-- T
E K

OOP --

Nicolaas Maesstraat 8 in Twello

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

-- T
E K

OOP --

Prins Hendrikstraat 4 Terwolde

Verhuisplannen? Bel ons voor 
een GRATIS waardebepaling.



valentijn

zondag 14 februari

dé dag om iemand 

te verwennen

in Twello slaagt u zeker!

Etos Monique - Dorpsstraat 34 - Twello - 270769 - www.etos-monique.nl - facebook/etosmonique

De Kruidentuin, Lenteklokje 3, 7392 AJ Twello, tel (0571) 270886, kruidentuin@de-passerel.nl ll l k

Altijd een 
wisselend

assortiment

Kinder-feestjes

Volop 
valentijns

geschenken

K
fffeKoffi e & thee 

staan altijd 

klaar!

Rijkbloeiende Violen

Duistervoordseweg 128, Twello - Telefoon: 0571 27 49 83 - info@dynasty-twello.nl

Openingstijden: 
Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen)

Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.30
Zondag 12.00 - 21.30

O i tijd

Speciaal 
Valentijns 

3-gangen menu
€ 20,00  P.P. (MINIMAAL 2 PERSONEN)

met een leuke attentie
fl es huiswijn slechts € 12,50

Grandcafé

lunch en diner

G fé

VOORGERECHT    
Proeverij Dorpshart 

TUSSENGERECHT
Soep van de dag

HOOFDGERECHT
Kabeljauwfilet op een bedje van verse spinazie, 

geserveerd met boterjus 
of

Entrecote geserveerd met gebakken ui, 
champignons en kruidenboter

DESSERT
Geflambeerde kersen met ijs en slagroom 

of 
Koffieplankje Dorpshart 

P

T

H
beljauw

m

Valentijnsmenu
   €25p.p.

trouwplannen?
de leukste trouwkaarten

uit een boek of eigen idee 

wat wij voor u ontwerpen

u

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

www.printandmore.nu

Loop gerust binnen voor meer informatie

20.-
KORTING

op alle 

trouwkaarten
Bij besteding vanaf  €100,-

Geldig tot december 2016

nieuwe 

collecties 

boeken zijn 

binnen
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������������Geldig t/m 13 feb.

Een kaart
          Een kaars Een boek

Wat je ook doet....
Maak er iets moois van

Ook voor een 
leuk Valentijnscadeau

Volg ons ook op www.facebook.com/EvennaarOonk
en op www.facebook.com/BoekenvanOonk

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

Stellingmolenweg 18, 7383 XV Voorst
Tel. 0575-502032, www.hair-bride.nlRuime collectie bruidsmode in alle maten � Alle accessoires � Schoenen � Lingerie � Bruidskapsel & Make up aan huis

✁
actieValentijns Tegen inlevering van deze bon 

1 paar schoenen cadeau 
bij aankoop van een bruidsjurk!

geldig t/m 31 maart ✁

Zondag 14 februari

Valentijnsdag de dag van de liefde
Op 14 februari is het Valentijnsdag, een ‘dag met een gou-

den randje’. Een dag om (anoniem) je liefde te verklaren 

aan iemand die jij in stilte bemint. Maar ook om je partner 

opnieuw te laten merken hoeveel hij of zij voor jou bete-

kent. Of zelfs om ‘bijzondere’ vrienden te tonen hoeveel 

hun vriendschap je waard is.

Over het ontstaan van Va-
lentijnsdag doen verschil-
lende verhalen de ronde. 
Wel duidelijk is dat de dag 
aanvankelijk bestemd was 
voor stille aanbidders
die hun geheime liefdes 
anoniem lieten weten dat 
hij of zij toch wel heel spe-
ciaal was. In de loop van 
de jaren heeft de com-
mercie ook toegeslagen en 

eigenlijk is dat niet eens zo 
erg. Want de mogelijkheden 
om van deze speciale dag echt 
iets bijzonders te maken, zijn 
daarmee gegroeid.

Op Valentijnsdag draait alles 
zoals gezegd om de liefde. Je 
mag jouw partner laten zien 
hoeveel je van hem of haar 
houdt, maar kunt ook een 
vriend of vriendin op een bij-

zondere wijze tonen hoeveel 
de vriendschap voor jouw 
betekent. Wat iedereen er 
ook van maakt, het is de be-
doeling dat het een roman-
tische dag wordt. En die 
kan al beginnen met een 
simpel Valentijnskaartje 
met daarop bijvoorbeeld 
een kort gedicht. Waarin 
je zegt hoeveel de ander 
voor je betekent. Wist je 

trouwens dat de Va-
lentijnskaart in de mid-
deleeuwen al bestond? 
Destijds zongen de ver-
liefden hun tekst nog. De 
eerste geschreven kaart 
dateert volgens de overleve-
ring uit 1415. En weet je wat 
zo aardig is. Ook anno 2016 
is het erg leuk om een Valen-
tijnskaart te sturen, maar 
vooral om er een in je eigen 

brievenbus te vinden… En 
wat dacht je van een mooie 
bos bloemen, lekkere par-
fum of een romantisch diner 
voor twee.

Natuurlijk is het de bedoe-
ling dat je  jouw geliefde re-
gelmatig zien hoeveel je nog 
van hem houdt. 
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egin de dag goedB
met een bloemengroet

VOORDERSTEEG 8, TWELLO, TEL. (0571) 27 18 64

Valentijnsdag
Zondag 14 februari
Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur
Zaterdag 8.30 - 17.00 uur

64

€11.95

Marsepein 
Slagroom 
Harttaart

van Ghentstraat 6 Twello tel. (0571) 27 18 61

Voor leuke korting!

Zie onze coupons op

www.debanketbakkerij.nl

De zwerver van New York

WILP-ACHTERHOEK.- Toneelvereniging “de Lollebroek “ is ook dit jaar 
weer met veel plezier een nieuw toneelstuk aan het instuderen. Het vrolijke 
stuk “De zwerver van New York” geschreven door Corné Jones speelt zich af 
in de woonkamer van de familie van der Bosch. Magda van der Bosch houdt 
ervan om alles thuis te regelen en te bedisselen. Het hele huis heeft naar haar 
pijpen te dansen, inclusief het hulpje in de huishouding, Maaike. Het gaat 
Magda niet echt goed af. Haar puberende kinderen gaan volledig hun eigen 
gang en aan haar man heeft ze ook niet veel steun. Het wordt nog erger als 
Magda een brief uit Amerika krijgt. Dan gebeuren er dingen die zelfs zij niet 
meer aan kan. Of is Magda slimmer dan wij denken?
De voorstellingen zijn op 11 en 12  maart bij restaurant Bosgoed in Wilp. De 
kaartverkoop start vanaf maandag 15 februari 2016.
Entree volwassenen €7,50 inclusief een kopje koffie.
Entree kinderen t/m 12 jaar €5,- inclusief een glas limonade.
U bent van harte welkom in Restaurant Bosgoed in Wilp Achterhoek.
Vrijdagavond 11 maart             zaal open 19.00 uur aanvang 20.00 uur
Zaterdagmiddag 12 maart        zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur
Zaterdagavond 12 maart          zaal open 19.00 uur aanvang 20.00 uur

Verkooppunten:
Tankstation de Croon, Twello 
Boekhandel Oonk, Twello
Graanhandel Bosgoed, Wilp-Achterhoek

Start van het Doorgeef Hart 
van Stichting Tamara 
TERWOLDE.- Stichting Tamara staat inmiddels bekend als een stichting 
die mensen een warm hart toedraagt. Vanaf zondag 14 februari komt de 
stichting met een mooie nieuwe activiteit: Stichting Tamara geeft vanaf 
Valentijnsdag elke maand een bloemenhart cadeau aan iemand die het ver-
dient. Degene die het bloemenhart ontvangt mag zelf de volgende persoon 
uit de gemeente Voorst bij de stichting aandragen waarvan hij/zij vindt die 
dit doorgeefhart verdient. Zo zal dit hart van de Stichting elke keer worden 
doorgegeven met een bijzondere reden. De Stichting wil in naam van de 
gever de desbetreffende persoon op deze manier een warm hart toedragen. 
Mede door de mooie giften die de stichting heeft mogen ontvangen blijft 
dit hart van de stichting hopelijk jaren rouleren in de gemeente Voorst. 
Volg ons DoorgeefHart en kijk voor meer informatie en goede doelen op: 
www.stichtingtamara.nl.

KLARENBEEK

KORT
Worstenactie MVK
De worstenactie van Muziekvereni-
ging Klarenbeek eind januari was ge-
slaagd. De opbrengst wordt gebruikt 
voor de jeugdopleiding en aanschaf 
van muziekinstrumenten en onder-
houd ervan. De vereniging wil langs 
deze weg Buurman Vleesch en Vis 
bedanken voor de goede samenwer-
king en de heerlijke worsten! 

Potgrondactie 
De Dalk
Het voorjaar is weer in aantocht en 
dus ook de jaarlijkse potgrondactie 
van Obs De Dalk. De komende we-
ken komen de leerlingen weer bij u 
aan de deur om te vragen of u pot-
grond wilt kopen. Er worden zakken 
van 40 liter verkocht van het merk 
Pokon voorzien van het RHP keur-
merk. De potgrond wordt geleverd 
door de Woudhof. De potgrond is 
niet alleen geschikt voor het poten 
en verpotten van planten maar ook 
voor het verrijken van uw tuin en 
borders. De potgrond kost vijf euro 

per zak en twaalf per drie zakken. 
Op vrijdag 4 maart wordt de pot-
grond bij u thuis bezorgd door ou-
ders en natuurlijk de kinderen van 
school. De opbrengst van deze actie 
komt uiteraard ten goede aan de 
school, zodat het komende jaar de 
leerlingen weer kunnen genieten 
van leuke activiteiten en nieuwe 
materialen. 

Handbalspelfeest
Vrijdag 12 februari houdt de afde-
ling handbal van SC Klarenbeek een 
handbalspelfeest voor alle kinderen 
uit groep 1 en 2. Het feest duurt van 
14.00 tot 15.00 uur en vindt plaats 
in het MFC Klarenbeek. Je hoeft je 
hiervoor niet aan te melden. Heb je 
zin om mee te doen, kom dan naar 
het MFC.

Koopzondag 
De Olde Bakkerije 
Op zondag 14 februari houdt De 
Olde Bakkerije aan de Molenweg 4 
een koopzondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Het is weer de eerste van dit 
jaar. De winkel barst haast uit zijn 
voegen, zoveel spullen dat er weer 
zijn binnen gekomen. Mooie antieke 
meubels maar ook moderne spullen 
genoeg om je een paar uur te verma-
ken.

TAVERNE GOES ROMANTIC / 14 FEBRUARI VALENTINE DINNER 

H.W. Iordensweg 3 Twello 
 (0571) - 27 15 14 

welkom@taverne-twello.nl 

ALS BINNENKOMER EEN KLEIN FLESJE SEKT MET HUISGEMARINEERDE KASTANJECHAMPIGNONS & OLIJVEN 
 

VOOR ETAGÈRE VOOR 2, DIVERSE VISGERECHTJES MET EEN KLEIN KOPJE KREEFTENSOEP 
HOOFD DUO VAN KALFSENTRECOTE EN GEGRILDE GAMBA’S MET EEN VERSE BASILICUMROOMSAUS 
DESSERT HEIßE LIEBE, VANILLE ROOMIJS MET WARME BOSVRUCHTENSAUS 

DIEETWENSEN GRAAG VAN TE VOREN AANGEVEN           VAN DE KAART OOK MOGELIJK 
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Wilco van Rooijen: 
zero waste hemelbestormer 

VOORST.- Wat blijft er nog te dro-
men als je op elk continent de 
hoogste berg hebt beklommen, twee 
heftige ongelukken overleefde en 
een mooi gezin hebt? Volgens Wil-
co van Rooijen een heleboel. Als 
bergbeklimmer komt hij overal ter 
wereld, maar zijn thuiskamp ligt 
in Voorst. In de boerderij die hij 
eigenhandig verbouwde tot ener-
gieneutrale, duurzame woning 
vertelt hij vol vuur over de uitda-
gingen die nog voor hem liggen. 
Maar de uitdagingen uit zijn ver-
leden tekenen zijn levensverhaal. 
“Het begon allemaal in Zwitserland, 
waar we met mijn ouders en twee 
zussen elk jaar op vakantie gingen 
en de bergen in trokken. Mijn inte-
resse was gewekt en als puber trok 
ik voor het eerst de Alpen in voor 
een cursus bergbeklimmen.” Al snel 
bleek dat Wilco zijn passie had ge-
vonden. Hij volgde vele cursussen 
en ontmoette uiteindelijk zijn klim-
maatje Cas van de Gevel. Met hem 
trok hij vijf maanden door Afrika om 
allerlei bergen te beklimmen en toen 
kwam de klapper: een expeditie naar 
de K2 in Pakistan met nog een derde 
‘jonge hond’ en drie oude rotten uit 
het vak. De top haalden Wilco en 
Cas niet, erger nog: Wilco werd meer 
dood dan leven van de berg gehaald 
na steenslag van boven. “Daar rea-
liseerde ik me dat je een goed team 
moet hebben, je bent op zo’n plek 
volledig afhankelijk van de men-
sen om je heen”, blikt Wilco terug.  
Na het avontuur in 1995 ging Wil-
co niet bij de pakken neer zitten. 
Hij beklom nog talloze bergen en 
belandde in 2004 op de top van ’s 
werelds hoogste berg: de Mount 
Everest. Dat deed hij zonder de hulp 
van een zuurstoftank op zijn rug, 
ongebruikelijk voor bergbeklimmers 
op de Everest. “Een zuurstoffles op 
je rug is feitelijk gebruikmaken van 
een technisch trucje, het geeft een 
schijnveiligheid en er gaat best vaak 
iets mee mis. Bovendien levert het 
heel veel afval op dus ik wilde het 
echt op eigen kracht doen.” Het 
lukte, een bijzondere prestatie waar-
voor Wilco zelfs een lintje ontving. 
Gesteund door de succesvolle be-
klimming, toog hij in 2006 opnieuw 
naar de K2, waar het ruim een de-
cennium daarvoor zo mis ging. 
Opnieuw haalde hij de top niet, 
ditmaal door slechte samenwer-
king binnen het team. Wilco: “Ik or-
ganiseer nu zelf expedities en zorg 

daarbij altijd dat er twee teams zijn 
die elkaar af kunnen lossen. Boven-
dien gaat veiligheid voor alles, iets 
wat in 2006 behoorlijk mis ging. 
Ik ben toen op tijd gestopt, maar 
er zijn drie klimmers die het die-
zelfde dag niet hebben overleefd.” 
Een heftige les, maar de K2 bleef 
rondspoken in de gedachten van 
Wilco. Daarom stond hij er in 2008 
voor de derde keer. Vastbesloten om 
de top te halen bivakkeerde hij met 
zijn team drie maanden in het ba-
siskamp. Alle voorbereidingen voor 
een klim naar de top werden getrof-
fen en uiteindelijk, na drie weken in 
spanning afwachten tot de weersom-
standigheden goed genoeg waren, 
kon de tocht naar de top beginnen. 
“In die periode stort je moraal soms 
aardig in”, zegt Wilco. “Uiteindelijk 
lag ik zelfs in m’n tentje midden in 
de nacht te discussiëren met iemand 
van het KNMI in De Bilt. Hij zei dat 
we bij zonsopkomst ideaal, rustig 
weer zouden hebben om naar boven 
te gaan. Ondertussen werd ik bijna 
letterlijk van de berg af geblazen!” 
Maar, inderdaad, bij zonsopkomst 
was de situatie ideaal en na een 
loodzware tocht van zeventien uur 
in de ‘zone des doods’, de gevaar-
lijke zuurstofarme zone die begint 
boven achtduizend meter, haalde 
Wilco de top op 8611 meter hoogte.  
Tijdens de afdaling ging het echter 
helemaal mis. “We konden de tou-
wen die we hadden gespannen om 
langs af te dalen niet meer vinden 
en zijn dus gaan zoeken. We konden 
de touwen niet vinden en brachten 
met drie man de nacht door in een 
bivak op 8300 meter met min der-
tig en zonder eten of drinken. Toen 
de ochtend aanbrak zette ik mijn 
zonnebril af om te speuren naar de 

touwen. Daar werd ik deels sneeuw-
blind van en toen ben ik als een gek 
aan de afdaling begonnen. Het was 
óf volledig sneeuwblind worden en 
het er niet levend vanaf brengen óf 
een wilde poging wagen en maar 
het beste hopen.” Uiteindelijk leek 
het avontuur te eindigen toen Wilco 
voor een afgrond stond en moeder-
ziel alleen in de ‘zone des doods’ 
stond. “Ik heb mijn vrouw gebeld, 
gezegd dat alles goed zou komen 
en verloor het bewustzijn. Maar 
wonder boven wonder kwam ik na 
dertig minuten bij, lukte de afdaling 
door een lawinegoot en wist ik nog 
een nacht in een bivak bij min der-
tig en zonder eten te overleven. De 
dag daarop bereikte ik kamp drie en 
kon ik samen met Cas naar het ba-
siskamp. Mijn tenen hebben het niet 
overleefd, die zijn allemaal geam-
puteerd, maar ik beklim nog steeds 
bergen en kan nog elke dag genie-
ten van mijn zoon Teun en vrouw 
Heleen. Het hele verhaal beschreef 
hij in zijn boek ‘Overleven op de 
K2’, die berg zal altijd een grote 
rol in zijn leven blijven spelen.  
Naast het klimmen heeft Wilco nu 
een nieuwe uitdaging in zijn leven. 
Een expeditie naar de Zuidpool met 
een zonneauto gemaakt van plastic 
afval. “We gaan scholen langs en la-
ten kinderen dan plastic afval mee-
nemen. Met een 3D-printer maken 
we daar stukjes carrosserie van. Elk 
stukje krijgt een boodschap van de 
kinderen mee en in 2018 rij ik onder 
de naam Xtreme Solar Drive Antarc-
tica met de wagen naar de Zuidpool. 
Gekkenwerk volgens veel mensen, 
maar de Zero Waste Challenge is 
hard nodig.” Wilco windt zich op 
over de verspilling van grondstoffen 
in de wereld en de enorme berg afval 
die mensen produceren. Hij vraagt 
zich af: “De natuur is circulair, alles 
wordt hergebruikt, waarom kunnen 
wij dat niet?” Wilco roept scholen 
op mee te doen met zijn Zero Waste 
Challenge. “Het enige dat leerlingen 
hoeven te doen is plastic inzame-
len, makkelijker kan het haast niet.”  
Zijn expedities naar verschillende 
bergen leverden Wilco belang-
rijke inzichten op. “Ik heb veel ge-
leerd tijdens mijn beklimmingen. 
Het belangrijkste is dat de mens 
de natuur heeft te respecteren. De 
mens wint het niet van de natuur, 
nooit. Maar waar we nu mee be-
zig zijn is het stukmaken van de 
natuur, van de aarde, en dat kan 
ik niet zomaar laten gebeuren.”  
Meer informatie over Wilco en de 
Xtreme Solar Drive: www.teamwil-
covanrooijen.nl en www.zerowaste-
center.eu 

Open dagen bij Anytime Fitness 
ter ere van officiële opening
TWELLO.- Op zaterdag 20 en zon-
dag 21 februari houdt Anytime Fit-
ness Twello twee Open Dagen van-
wege de officiële opening van de 
fitnessclub. Iedereen die al een tijdje 
loopt te denken om te beginnen met 
fitness en te werken aan een gezonde 
en energieke lifestyle, kan dan vrij-
blijvend komen kijken en zich laten 
informeren over de mogelijkheden 
die Anytime Fitness Twello biedt. 
Vanwege de officiële opening heeft 
Anytime Fitness deze maand een 
aantrekkelijke aanbieding en met de 
Open Dagen zelfs nog wat extra’s.
Het team van Anytime Fitness staat 
op beide dagen van 11.00 – 16.00 

uur voor u klaar. Kunt u niet tijdens 
de Open Dagen? Anytime Fitness 
heeft de hele maand februari een 
aantrekkelijke inschrijfactie.
Hoewel Anytime Fitness  vanaf be-
gin dit jaar operationeel is, wordt het 
fitnesscentrum op vrijdag 19 febru-
ari om 16.30 uur officieel geopend. 
Wethouder Hans van der Sleen zal 
de officiële openingshandeling ver-
richten.
De ingang van het fitnesscentrum 
wordt in de week van 15 februari 
groter en duidelijker zichtbaar ge-
maakt, zodat iedereen Anytime Fit-
ness voortaan gemakkelijk kan vin-
den.

Klaverjasmarathon sv Twello
TWELLO.- Na het welkomstwoordje van de heer Henk Lankhorst kon met 128 mensen begonnen worden aan de 
klaverjas marathon. Het weer was niet geweldig dus prima dag om lekker binnen te klaverjassen. Er werden 8 rondes 
van 16 bomen gespeeld. Na 4 ronden was er weer een stamppot buffet, prima verzorgd door de firma Buurman en het 
cateringpersoneel van sv Twello. Rond 17.00 uur was iedereen klaar met de laatste ronde en kon worden begonnen 
met de grote verloting, prijzen allemaal prima geregeld door dhr Ben Smit en tevens dank aan de diverse sponsoren. 
Na de verloting vond de prijsuitreiking plaats, er was voor 57 deelnemers een prijs.
1 D. Wahlen Zwolle                     14.273 punten tevens winnaar van de wisselbeker.
2 H. Keizer Twello                       14.020 punten
3 G. Boneschansker Deventer    13,976 punten

Gerda van Diejen, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland spreekt op dins-
dag 16 februari in de bibliotheek van Twello, Marktplein, over ‘ Vluchte-
lingen, een probleem of verrijking?’ Ook is er een presentatie van de Vrou-
wenpraatgroep. Aanvang 20.00 uur kosten: € 2,50 Deze lezing is een van 
de onderwerpen die de oecumenische werkgroep Bezinning & Inspiratie 
Twello dit jaar houdt als verbindend thema ‘ Licht’ met lokale organisa-
ties of thema’s die inspireren en tot bezinning leiden.

Gerda van Diejen:
‘Dorpen van Voorst leveren positieve 
bijdrage opvang vluchtelingen’
‘Er komt altijd een stroom van vluchtelingen 
op gang, als er ergens oorlog is.’ Een nuch-
tere constatering van Gerda van Diejen, coör-
dinator Vluchtelingenwerk Oost Nederland 
met een kantoor in Raalte en Voorst. 
Gerda van Diejen, van huis uit maatschap-
pelijk werkster, is een positief ingesteld 
mens. Ze herinnert aan het jaar 2000, waar 
grote groepen Angolezen en Joegoslaven 
naar ons land kwamen. Velen zijn naar hun 
land teruggegaan en hebben daar een leven 
opgebouwd. Van de groep die in ons land is 
gebleven doet vooral de tweede generatie het 
erg goed. Mensen hebben zich goed kunnen 
nestelen.‘ 
Ze wijst op de Mauritaniërs en Congolezen 
die het ook goed doen. ‘ Ze hebben moeten 
vechten om te overleven. Ze zijn strijdbaar, hebben de mentaliteit om te over-
leven’.’ Iets anders is het bij de Afrikanen. Belangrijk voor hen blijft ook de 
taalvaardigheid en de inburgering’.

Voorst
Positiefs oordeelt ze over de houding van Voorsternaren ten opzichte van het 
vluchtelingenvraagstuk
de gemeente Voorst. ‘ Door alle berichtgeving in de media verloopt het soms 
wat moeizaam. In Voorst was dat niet anders’. Waarmee ze verwijst naar het 
oproer dat ontstond nadat bekend werd dat er vluchtelingen tijdelijk een on-
derkomen kregen in de voormalige Bank in Voorst. Gerda:’ het is hartverwar-
mend hoe de vluchtelingen zijn opgevangen in de dorpen Voorst, Twello en 
Terwolde. Een positieve bijdrage’. Ook wijst ze op het grote aantal vrijwil-
ligers dat zich gemeld heeft. 

Onvrede
Toch blijft de vraag hoe het komt dat er zoveel onvrede is als het over vluch-
telingen gaat. Volgens Gerda zit dat in de onvrede die de mensen hebben over 
de huidige samenleving. Zo haalt Arnon Grunberg in de Volkskrant van 2 fe-
bruari een Duitse vriend aan:’ als ik naar de 800 (!) aanslagen op asielzoekers 
centra in 2015 kijk, merk ik, alle Willkommenskutlur ten spijt, in de praktijk 
weinig van de bevrijding van Auschwitz’ Grunberg:’ ik vrees dat mijn vriend 
niet ongelijk heeft. Auschwitz werd in 1945 bevrijd door het Rode Leger, 
maar Europa heeft zichzelf niet van het Lager weten te bevrijden. Het nieuwe 
nationalisme dat lijkt op het oude nationalisme, nieuwe vijandbeelden, die 
lijken op oude vijandbeelden. Een nieuwe bevrijding is dringend gewenst, 
maar die zie ik er zeker op korte termijn niet van komen.’ Tot zover Grunberg

Licht 
Een passend oplossing van het immense vaagstuk zien ook de samenstellers 
van Bezinning & Inspiratie niet. Toch organiseren zij bijeenkomsten als deze 
‘om te gaan ervaren hoe we hier en nu ‘licht’ voor elkaar kunnen zijn. Op 16 
februari zullend bezoekers vluchtelingen kunnen ontmoeten, horen ze over 
het werk van de Vrouwenpraatgroep en praat Gerda van Diejen over de rol 
van Vluchtelingenwerk in de gemeente Voorst, over het aantal vluchtelingen, 
hoe ze worden opgevangen, begeleid en geholpen bij de inburgering.
Gerda: ‘ de tijd is net een wiel. Na zoveel tientallen jaren begint alles weer 
opnieuw. Soms is het goed om een terug te kijken. Nu komen grote stromen 
vluchtelingen ons land binnen, op den duur droogt het weer op.’ 
Max Pam haalt in zijn column van 3 februari Jacques Grishaver, voorzitter van 
het Auschwitz comité aan;’ vandaag zoeken vluchtelingen een plek om veilig 
te leven. Alles wat ze hadden, lieten ze achter. Wanneer hebben wij dat eerder 
gehoord?’ (Wiel Palmen).

Voorst Wereldwijd. Deze rubriek is bestemd voor kerken, verenigin-
gen, 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, suggesties, bijdra-
gen naar info@voorsternieuws.nl .

http://www.teamwilcovanrooijen.nl
http://www.teamwilcovanrooijen.nl
http://www.zerowastecenter.eu
http://www.zerowastecenter.eu
mailto:info@voorsternieuws.nl
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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
Tijdens de wintermaanden 

extra korting* op interieurglas

*Vraag naar de voorwaarden!

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 

Rentmeesterij anno 2016
TWELLO.- Rentmeesterij, dat klinkt als iets uit een ver verleden. Maar 
niets is minder waar, zo blijkt wanneer rentmeester René Hospes aan 
het woord is. Hij wil grondeigenaren, die hun grond in gebruik hebben 
gegeven aan derden, wijzen op juiste contracten. “Het kan maar zo ge-
beuren dat grond 20.000 euro of meer in waarde daalt doordat geschil-
len tussen partijen ontstaan.”

Rentmeesters zijn de vastgoedspeci-
alisten die vooral actief zijn in het 
overgangsgebied tussen een kern 
of dorpsrand en het landelijke ge-
bied daarachter. In Nederland zijn 
zo’n vijfhonderd NVR-rentmeesters 
actief. René Hospes is één van hen 
en hij wil grondeigenaren in de 
gemeente Voorst en omgeving van 
dienst zijn met degelijk advies en 
correct opgestelde overeenkomsten. 
Kern van zijn werk is dat de grond-
eigenaar ook echt eigenaar blijft, 
maar zijn land wel met een gerust 
gevoel in gebruik kan geven.
Hospes: “Grondeigenaren geven 
vaak grond in gebruik aan collega-
boeren, buren, vrienden of familie 
zonder iets op papier te zetten of er 
staat wel iets op papier maar is dit 
niet ter goedkeuring naar de Grond-
kamer gestuurd. Ontstaat er een  ge-
schil, dan kan dat duizenden euro’s 
kosten”, licht hij toe. “Het gaat al 
gauw om een waardedaling van 
veertig procent van de grondprijs, 
waardoor het verlies  snel oploopt  
tot 20.000 euro of meer per hectare, 
Een rentmeester kan helpen dit soort 
problemen te voorkomen.” Hospes 
Rentmeesterij zorgt voor geliberali-
seerde pachtovereenkomsten en de 
juiste verwerking daarvan. Dergelij-
ke zaken regel ik als rentmeester van 
A tot Z”, aldus Hospes. “Bijkomend 
voordeel voor de grondeigenaar kan 
zijn dat, als hij bij de gemeente kan 

aantonen dat de grond agrarisch 
gebruikt wordt middels een pacht-
overeenkomst, hij recht kan hebben 
op vrijstelling van de WOZ-OZB.”
Hospes benadrukt dat geliberaliseer-
de pachtovereenkomsten alleen mo-
gelijk zijn voor losse stukken land en 
dat de overeenkomst voor bepaalde 
tijd wordt aangegaan. Bij een termijn 
korter dan zes jaar, kan de grondei-
genaar zelf de prijs bepalen. Bij een 
termijn langer dan zes jaar volgt de 
prijstoets door de  Grondkamer. “Bij 
een geliberaliseerde pachtovereen-
komst stopt de pacht automatisch 
na afloop van de afgesproken ter-
mijn  en wordt dus niet automatisch 
verlengd”, legt Hospes uit. “De kos-
ten voor het advies en de benodigde 
papieren, wegen echt niet op tegen 
het grote verlies dat een geschil met 
zich mee kan brengen”, zo zegt hij. 
“Een contract maak je voor als het 
fout gaat. Je kunt nu wel denken dat 
alles vlekkeloos gaat, maar als je het 
goed geregeld hebt weet je tenminste 
zeker dat het nooit mis kan gaan.”                                          
René Hospes van Hospes Rentmees-
terij is beëdigd NVR rentmeester. 
Hij verzorgt met een deskundig oog 
al uw pachtzaken tot in de puntjes. 
Overweegt u grond in gebruik te 
geven? Ook dan kunt u terecht bij 
René Hospes. Voor vrijblijvend ad-
vies en verdere informatie is hij te 
bereiken via 06 374 666 90 of info@
hospesrentmeesterij.nl

René Hospes

KAAP-VERDIË .- Het Voorster Nieuws gaat de hele wereld over. Afge-
lopen week ontvingen wij op de redactie deze zonnige foto van onze 

krant op zo’n vijfduizend kilometer van huis. 

Leo van Schaik opent 
assurantiekantoor
KLARENBEEK.- Begin dit jaar heeft Leo van Schaik zijn eigen assuran-
tiekantoor geopend in Klarenbeek onder de naam Waterman Advies 
Klarenbeek.

Na ruim 18 jaar bij een verzekerings-
maatschappij te hebben gewerkt, 
heeft Leo van Schaik besloten om als 
zelfstandige verder te gaan. Hij biedt 
diverse verzekeringen aan voor zo-
wel de particuliere als de zakelijke 
markt. Voor cliënten met vraagstuk-
ken op het gebied van hypotheken 
en pensioenen, zijn binnen Water-
man Advies specialisten aanwezig. 
Hierdoor kan alles onder één dak 
aangeboden worden.
Leo heeft een kantoor aan huis. Zijn 
voorkeur gaat echter uit naar een be-
zoek bij de cliënten thuis. Leo van 
Schaik: “Mensen voelen zich vaak 

meer op hun gemak in hun eigen 
leefomgeving. En bij bedrijfsbezoe-
ken kan de ondernemer beter wor-
den gewezen op eventuele risico’s.
Verder vind ik persoonlijk contact 
erg belangrijk. Ik denk dat cliënten 
graag hun verzekeringen mondeling 
toegelicht krijgen.”
Waterman Advies Klarenbeek heeft 
een samenwerking met Waterman 
Financieel Advies te Apeldoorn en 
te Almelo. Deze samenwerking is 
van belang om als eenmanszaak niet 
kwetsbaar te zijn. Tevens is daar-
door bij afwezigheid van Leo altijd 
een aanspreekpunt beschikbaar.

Leo van Schaik.

Voor een vrijblijvende afspraak is 
Leo telefonisch te bereiken op 06-
51233465 of per mail op: leo@water-
manadvies.nl.

Meditatie tijdens open zondag op 
Landgoed Klarenbeek
KLARENBEEK.- Op zondag 21 fe-
bruari bent u van harte welkom 
op Landgoed Klarenbeek. Karin 
Huijsman verzorgt dan een medi-
tatie van ongeveer 1,5 uur tijdens 
de Open Zondag. Na de ontvangst 
volgt een introductie over het the-
ma van de meditatie en een ken-
nismaking met de deelnemers en 
wat aandacht nodig heeft op dat 
moment. Is gelijk de vraag, waar-
om doe je mee? Waarom ben je ge-
komen en wat is je verwachting? 
Kosten deelname: Euro 25,00 p.p. 
inclusief koffie en thee. Aanvang: 
11.00 uur

Meditatie is contact maken met je ei-
gen energie. Even tijd voor jezelf. Uit 
je hoofd en vanuit voelen weer in je 
lijf komen. Zo wordt het onderbe-
wuste weer bewust en één met jou. 
Je bent weer in contact, ontspannen 
en blij. De meditaties werken gron-
dend, zintuiglijk, energetisch en re-
vitaliserend. 
Karin organiseert en begeleidt sinds 
1998 rondwandelingen, workshops 

en meditaties in de Levenstuinen in 
Teuge. Daar heeft ze mogen ontdek-
ken wat beweging, het buiten-zijn, 
de aandacht en verbindingen met 
allerlei facetten van het leven en de 

natuur met je doet. Daarnaast heeft 
ze opleidingen gevolgd in Reiki, 
Reading & Healing, Astrologie, en 
een jaartraining ‘terug naar je natuur 
en de oude tradities van de Kelten’. 
Deze achtergrond heeft ervoor ge-
zorgd dat ze diepgang en verbindin-
gen met mens en natuur ook kan ma-
ken. Lees meer over Karin op: www.
karinhuijsman.nl

Aanmelden
Aanmelden, uiterlijk voor 20 febru-
ari via info@landgoedklarenbeek.
nl of 055-301 11 03. Na aanmelding 
ontvangt u een bevestiging met in-
formatie over de betaling

Nieuwe expositie
Vanaf 15 januari is er weer een 
nieuwe expositie in Galerie bij Kre-
pel, IJssellandschappen van Wicher 
Naberman. U bent van harte uitge-
nodigd om deze expositie te komen 
bekijken. Kijk op website www.
landgoedklarenbeek.nl voor de tij-
den en dagen waarop de Galerie is 
geopend. 

Karin Huijsman verzorgt een me-
ditatie tijdens de Open Zondag op 

Landgoed Klarenbeek.

Reis door de 
sterrenhemel
OLST.- Kom ook op vrijdagavond 12 fe-
bruari naar het Infocentrum IJssel Den 
Nul. Staatsbosbeheer houdt dan samen 
met een sterrenkundige een speciale 
sterrenkijkavond. De sterrenhemel is 
een inspirerende wereld. Aan de hand 
van prachtige foto’s gemaakt door de 
grootste sterrenkijkers op onze planeet 
Aarde, wordt een beeld gegeven van 
een deel van het Heelal. Afgezet tegen 
de kundigheid van de beroeps zullen 
ook foto’s getoond worden van de be-
vlogen amateur die het met veel klei-
nere apparatuur moeten doen. En na 
een korte beamerpresentatie gaan we 
natuurlijk sterrenkijken. De activiteit 
vinden plaats tussen 19:30- 22:00 uur 
in en rondom het Infocentrum IJssel 
Den Nul (Rijksstraatweg 109). Aanmel-
den voor deze activiteit is niet nodig. 
De kosten zijn € 5,00 voor volwasse-
nen en € 2,50 voor kinderen tot en met 
12 jaar. Eventueel aanmelden kan bij 
buitencentrumsallandseheuvelrug@
staatsbosbeheer.nl Tel: 0548612711. 

Gemeente helpt mensen 
uit bijstand
TWELLO.- De gemeente Voorst gaat bijstandsgerechtigden helpen in hun zoek-
tocht naar een baan. Er is een groep van 48 mensen aangeschreven voor het 
project Eigen Coach . Deze mensen kunnen vrijwillig een traject in sgaan dat 
erop gericht is vanuit eigen kracht een betaalde baan te vinden. “We bieden 
deze mensen gedurende tien maanden ondersteuning om uit de uitkeringssitu-
atie te komen”, legt wethouder Vrijhoef (D66) uit. “Voor ons is dit een experi-
ment, we gaan uit van het eigen individu en hopen deze mensen binnen de re-
gio aan werk te helpen.” Met behulp van een gespecialiseerd bureau hoopt de 
gemeente tenminste twaalf mensen in de eerste groep te kunnen verwelkomen. 

mailto:info@hospesrentmeesterij.nl
mailto:info@hospesrentmeesterij.nl
http://landgoedklarenbeek.us9.list-manage.com/track/click?u=e2425833ca5b6ef85fab8c6ed&id=8887a85232&e=f2c50c26e0
http://landgoedklarenbeek.us9.list-manage.com/track/click?u=e2425833ca5b6ef85fab8c6ed&id=8887a85232&e=f2c50c26e0
mailto:info@landgoedklarenbeek.nl
mailto:info@landgoedklarenbeek.nl


Dubbel prijs voor 
‘De Jeugd van Tegenwoordig’

‘De Jeugd van Tegenwoordig’ wint voor de vierde keer op rij de eerste 
prijs in Klarenbeek en in Wilp.

KLARENBEEK-WILP.- Afgelopen weekend deed groep 7 van De Koper-
molen weer mee aan de carnavalsoptochten in Klarenbeek en Wilp. Al 
voor de vierde keer schreef deze klas zich in onder de naam ‘De Jeugd 
van Tegenwoordig’. Voorgaande jaren was de groep ook al te zien met 
thema’s als Ik Hou van Holland, Echte Schoonheid zit van binnen en 
Het Lekkerste stuk van de optocht.

Ook dit jaar was het thema bedacht 
door één van de kinderen uit de 
klas: Circus. De actualiteit werd al 
snel gevonden toen Circus Renz 
failliet ging, waardoor alle circusar-
tiesten in één keer dakloos werden. 
Er werd een circustent gebouwd 
zonder dak en een dak zonder tent. 
Twee delen die los van elkaar kon-
den rijden maar ook samengevoegd 
konden worden. Daarmee vonden 
alle circusartiesten/kinderen weer 
onderdak bij Circus (F)Renz!
De kinderen waren zelf druk in de 
weer geweest met de voorbereidin-
gen. Naast het feit dat het thema zelf 
bedacht was, werden ook allerlei 

circusattributen door de klas zelf 
gemaakt: messen voor het messen-
werpen, een hoepel met vuur waar 
de wilde dieren doorheen moesten 
springen, het publiek van het cir-
cus werd op een doek geschilderd 
en ‘last but not least’, de vrijkaartjes 
voor het circus die uitgedeeld wer-
den aan kinderen in het publiek.
Tijdens de optocht waren de kinde-
ren verkleed als circusartiesten, zo 
waren er clowns, koorddanseressen, 
messenwerpers met hun assistentes 
en dompteurs met wilde dieren. Be-
geleid door een paar ouders en een 
echte circusdirecteur maakte deze 
bonte stoet er een prachtig en inter-

actief optreden van. Publiek en jury-
leden waren enthousiast wat resul-
teerde in een eerste prijs zaterdag in 
Klarenbeek én ook zondag in Wilp! 
Hiermee behaalde De Jeugd van Te-
genwoordig voor de vierde maal op 
rij de eerste prijs in Klarenbeek in de 
categorie Jeugdloopgroepen! 

Gefeliciteerd winnaars: Alynne 
Berends, Bente Bloem, Chris Be-
renschot, Daan Cumming, Domi-
nic Hulst, Emmelie Jansen, Erin 
Wolters, Femke Tromp, Gijs Brink, 
Hanneke Tank, Iris Borgonjen, Isis 
Schep, Jan van Egteren, Judy Tim-
mermans, Jur Mensink, Kim Verwa-
ijen, Lara Koers, Lisa Bloem, Lobke 
Pelgrim, Luuk Linthorst, Luna 
Mulder, Mart Diks, Manon Mulder, 
Niels van Veldhuizen, Sander van 
der Snel, Stan van der Hooft, Tijmen 
Koers, Yannick Rutenfrans en Wes-
sel van Dijk!

Carnaval in de gemeente Voorst
foto’s o.a. John Gies fotografie
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Burgemeester op de hak tijdens 
sleuteloverdracht in residentie Broekersgat 

WILP-ACHTERHOEK.- De stemming zat er al vóór de Sleuteloverdracht 
bij Restaurant Bosgoed in Wilp-Achterhoek goed in, al had het hele ge-
beuren een zwart randje waardoor deze dag een andere lading heeft 
gekregen. Bij de tragische dood van de kleine Isa Koers, dochter van 
Marco en Ulrike Koers en zusje van Anne, werd diverse keren stilge-
staan. 

Alle carnavalsverenigingen uit de 
gemeente Voorst zijn aanwezig: Sleu-
telontvanger De Lollebroek / Wilp-
Achterhoek, Neutenkrakers / Kla-
renbeek, Vrogge Reuiers / De Vecht 
en Stichting Pampus / Posterenk. De 
Majorettes, 15 jonge meiden, in de 
verenigingskleuren blauw/wit gesto-
ken, leiden deze middag in. Voorzit-
ter Marco Koers vertelt vervolgens 
op ontroerende en bewonderens-
waardige wijze over zijn dochtertje 
Isa die op 10 januari overleed. Een 
gebeurtenis die hun wereld deed in-
storten. Toch moest de carnaval – zij 
het in aangepaste vorm – doorgaan, 
zo vindt hij. Hij bedankt iedereen die 
zijn gezin in deze moeilijke tijd heeft 
gesteund. 
De burgemeester richt een welkomst-
woord aan de Raad van Elf van De 
Lollebroek, met name aan Prins Rick 
van Geert van de Mölle van Bosgoed, 
vergezeld door adjudant Andres, 
vervolgens aan jeugdprins Ilanos van 
Lochem en adjudant Robin. “Met een 
bijzonder gevoel openen wij vandaag 
de carnaval”, benadrukt Jos Penninx 
en memoreert het artikel ‘Om nooit 
te vergeten’ in de Lollebroekse Krant 
over de lieve Isa Koers, die daags 
daarvoor 5 jaar zou zijn geworden. 
Hij voegt eraan toe: “Het is mooi 

hoe Marco, Ulrike en jullie in Wilp 
Achterhoek allemaal samen nu toch 
vorm willen geven aan een passende 
inkleding van carnaval, hier en in 
de optocht.” Dat carnaval niet al-
leen goed is voor de saamhorigheid 
van carnavalsverenigingen maar ook 
mensen in het dorp en gemeente bij 
elkaar brengt, daarvan is Penninx 
overtuigd. In het Jaarthema Voorst 
voor 2016 ‘Ambities in allianties’ 
ligt de nadruk op doelen, zo legt hij 
uit: “Wat willen mensen bereiken en 
wat zijn iemands idealen, dromen en 
wensen?” 
En dan is het officiële moment van 
de Sleuteloverdracht daar. De burge-
meester overhandigt Prins Rick van 
Geert van de Mölle van Bosgoed de 
sleutel, bekend als eigenaar/mole-
naar van het gelijknamige diervoe-
derbedrijf dat hij samen runt met 
partner Hilde. Ze hebben twee kinde-
ren: Jelte en Romee. In het dorp staat 
hij te boek als brokkenpiloot. Zijn 
hobby’s zijn namelijk crossen op de 
motor, off-road, vooral in de omge-
ving Pilsen om lekker een echte Pils-
ner Urquell te drinken. Burgemeester 
lachend: “Gelukkig hebben we nu 
weer een ‘autochtone’ Prins Carnaval 
uit ons dorp en gemeente, dat was 
in de afgelopen jaren wel anders.” 

Schertsend legt hij de betekenis van 
de carnavalstijd uit, namelijk: de 
laatste kans om vóór de vastentijd 
van de katholieken (40 dagen vasten 
en onthouding) los te gaan en zich 
te buiten te gaan!” Aan de reacties 
valt op te maken dat de vastentijd 
niet erg serieus wordt genomen. Pen-
ninx heeft voor Prins Carnaval nog 
een bijzonder cadeau: Brokken om te 
eten en zout om te likken voor zijn 
honden, katten en pony’s. Ook jeugd-
prins Ilanos ontvangt een presentje 
en kleine Anna Koers wordt door de 
burgemeester naar voren geroepen 
om ‘Het prentenboek van het jaar 
2016’ in ontvangst te nemen. Jos Pen-
ninx brengt tot slot nog eens de vei-
ligheid en alcoholmatiging onder de 
aandacht en hoopt op een prettige sa-
menwerking aan een mooi carnaval. 
En dan komt de Prins aan het woord 
die ondanks het feit dat de politiek 
een week op reces is, toch een he-
leboel in de gemeente Voorst voor 
elkaar denkt te krijgen. In de procla-
matie en voordracht moet de burge-
meester het op een speelse manier 
ontgelden en wordt op de hak ge-
nomen. De prins gaat hem aanvan-
kelijk niet bewieroken maar merkt 
op: “Thuis heb ik het altijd over de 
burgemeester als tegenstander. Laatst 
heb ik hem persoonlijk ontmoet en 
een uitermate goed gesprek met hem 
gehad. Vervolgens had ik een hele 
week nodig om de mening van mijn 
kinderen over de burgemeester te 
wijzigen”. Alom hilariteit! Het feest 
kan beginnen…

Na de sleuteloverdracht krijgt Prins Carnaval nog een bijzonder cadeau: Brokken en zout 
voor zijn honden, katten en pony’s.

Carnaval op De Kleine Wereld
TWELLO.- Afgelopen vrijdag 
barstte het feestgedruis los op De 
Kleine Wereld. Prins Bart de Eer-
ste  en prinses Sanne de Eerste 
waren die dag de baas op school 
‘Van Knollengat tot Oeteldonk’. 
Aan hen werd symbolisch de sleu-
tel van de school overhandigd.

DJ Rick bracht er al snel de sfeer in met 
een polonaise voor en door de hele 
school. Vervolgens was er een disco 
voor iedere bouw, waar iedereen flink 
uit zijn dak ging op de bekende carna-
valskrakers. Ook was er een talenten-
show met een heuse jury, die het niet 
makkelijk had met het beoordelen van 
de opgevoerde acts. Iedere groep ver-
zorgde een spetterend optreden met 

zang en dans en er was zelfs een to-
neelstukje van Buurman en Buurman. 
Uiteindelijk wonnen Felien, Amelie, 
Lon, Sanne en Bodee uit groep 4 met 
het liedje ‘Als je maar van me houdt’ 

waarbij de choreografie de doorslag 
gaf. Zij mogen de wisseltrofee een jaar 
lang in de klas houden. Kortom: een 
goed begin om het carnavalsweekend 
in te luiden!

Carnaval SV Voorwaarts 
daverend succes
TWELLO.- Afgelopen vrijdag barstte om 19:00 uur het carnavalsfeestgedruis 
los op sportpark “de Laene”. Zo’n 130 kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 
jaar kwamen af op de carnavalshits die BB’s partyshow draaide in de kan-
tine van SV Voorwaarts. Politie, leger, brandweer, discomeiden, clowns en 
vele andere verkleedkleren zijn uit de kast getrokken om er goed uit te zien. 
De kinderen waren goed en wel binnen en ze liepen al de polonaise. Toen 
onverwachts de speciale gast, mascotte Ozzie, binnenkwam, verwelkomden 
de kinderen hem enthousiast en mocht hij voorop in het feestgedruis. Er 
waren kinderen die spontaan een playbackact opvoerden en favoriete num-
mers werden aangevraagd. Graag waren ze tot in de late uurtjes doorgegaan, 
maar rond negen uur was het afgelopen, Met nog een heel carnavalsweekend 
in het vooruitzicht kan de Ontspanningscommissie terug kijken op een suc-
cesvolle avond op sportpark “de Laene”. De foto’s van deze avond zijn terug 
te kijken op www.voorwaartstwello.nl/ontspanning/foto_s

De Dalk: Alaaf, Alaaf, Alaaf!
KLARENBEEK.- Afgelopen weekend was het weer tijd voor carnaval. 
In heel Nederland en in andere landen wordt dit feest uitgebreid ge-
vierd; zo ook in Klarenbeek. 

Zowel volwassenen als kinderen 
verkleden of schminken zich, dos-
sen zich uit in de meest fantastische 
kostuums en gaan hossend over 
straat. Prins Carnaval is tijdelijk de 
baas in het dorp. Op school werd 
vrijdagochtend het feestweekend ge-
opend door verkleed naar school te 
mogen. De Raad van Elf bracht een 
bezoek aan school brengen, uiter-
aard mocht de polonaise hier niet 
ontbreken. Carnavalsverenigingen, 
scholen en allerlei groepen doen er 
maanden over om de praalwagens te 
bouwen voor de optocht. Maar ook 
loopgroepen zijn zeer in trek bij de 
optocht in het dorp. Het regent de 
laatste veertien dagen bij basisschool 
De Dalk confetti en serpentines. Kin-
deren maken allerlei versieringen 
en mooie borden voor de loopgroep 
met teksten als; ‘op De Dalk wordt 

niet gepest’, ‘De kaarten worden ge-
schud’, en ‘We hebben de troef in 
handen’. Ook maakten kinderen hun 
eigen wagen met zitruimte voor de 
allerjongsten. Voor de meeste kinde-
ren van school was het dit jaar de eer-
ste keer dat ze meededen met de op-
tocht. Aangekleed met dikke kleding 
en warme mutsen, aangeboden door 
Mechanisatie bedrijf Bonhof, hadden 
de kinderen plezier voor tien. Ook 
voor de inwendige mens werd ge-
zorgd, zo stond er bij school een unit 
van Van Gansewinkel, waar kinderen 
een broodje knakworst, broodje bal 
en drinken konden halen. 
Op Aswoensdag wordt het dagelijkse 
leven weer opgepakt, maar de leer-
lingen gingen afgelopen maandag 
weer fris en fruitig aan de slag. Of 
zullen ze toch nog een beetje van de 
‘kaart’ zijn? 

Voorlezen in Carnavalssfeer bij 
Kinderopvang Klarenbeek
KLARENBEEK.- Afgelopen woensdag is bij Kinderopvang Klarenbeek 
bij de Peuter+ groep voorgelezen met een knipoog naar carnaval. 

De kinderen mochten in hun pyjama 
of ochtendjas komen om te genieten 
van een lekker ontbijtje. Ook de me-
dewerkers waren in hun ochtendjas! 
Het voorleesontbijt is een onderdeel 
van de Nationale Voorleesdagen, 
maar dit jaar bij de kinderopvang 
dus in de sfeer van carnaval.
Er is die ochtend uitgebreid voorge-

lezen uit diverse leuke kinderboek-
jes. Na het ontbijt hebben alle kin-
deren zichzelf weer, met een héél 
klein beetje hulp van de juffen, in de 
kleren gehesen. 
De dagen erna mochten alle kinde-
ren verkleed komen dus was het een 
gezellige boel met veel prinsessen, 
boeven en piraten!
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Heineken pils  
krat 24 flesjes à 300 ml  

9.89
16.34

max. 4 kratten per klant

< 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

Heineken pils
krat 24 flesjes à 300 ml

  1+1
GRATIS*

Beenham
amerikaans, honing-mosterd 
of naturel  
per kilo 6.90

PER 100 GRAM

0.69
1.08

50% KORTING

0.99
1.99

PER PAK

1.00
1.79
1.29Coop roomboter custardcakejes, 

bokkenpootjes of vruchtengebakjes  
pak 200-300 gram  
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Roerbakgroenten 
chinees, italiaans of oosters  
zak 400 gram

Conimex 
kroepoek  
2 zakken à 75/ 80 gram 
naar keuze  

2 ZAKKEN

1.49
2.42

1.88

1.98

Coop 
frikandel-
broodjes  
2 stuks  

Vers uit eigen oven!  0.99
50% KORTING

Mineola’s
500 gram
per kilo 1.29 0.59

1.29

50% KORTING

Authentieke katenspek   100 gram, 2.00
Authentieke leverkaas   100 gram, 1.31
Authentieke ovengebakken gehakt   100 gram, 1.71
Authentieke boeren schouderham   100 gram, 1.82
Coop fi let Américain naturel   bakje 150 gram, 2.25
Noord-Hollandsche gesneden kaas
romig jong of jong belegen, 200 gram, 2.64/ 2.74
Coop ambachtelijke leverworst   stuk 350 gram, 1.65

KIES ER 2 & BETAAL ER 1!
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Groots carnavalsfeest op ‘De Koperkraker’

KLARENBEEK.- Het moest even schrikken zijn voor degene die vrijdag-
ochtend 5 februari basisschool ‘ De Kopermolen’ passeerde. Een stoet 
aan duistere en excentriek verklede kinderen en leerkrachten trok in 
polonaise over het schoolplein. Spoken, geesten, prinsessen, showmas-
ters, skeletten, indianen, Minions en hippies, noem maar op. U begrijpt 
dat de reeën in Klarenbeek ver weg bleven van de school. 

Rond half negen begonnen een aan-
tal officiële plichtplegingen. Ten 
eerste werd de naam voor basis-
school De Kopermolen gedurende 
het carnavalsweekend, onthuld: 
‘De Koperkraker’. Daarna werd de 
sleutel overgedragen aan de jeugd-
prinses van carnavalsvereniging ‘De 
Neutenkrakers’ Fleur Buiting. De 
bovenbouw ging daarna nog vol in 

de boeken, de onderbouw vierde al 
volop carnaval. 
Om kwart over elf was het tijd voor 
het gezamenlijke ‘Duodriekwartier’ 
en wie anders dan de Raad van elf 
van carnavalsvereniging ‘De Neu-
tenkrakers’ kwam de boel nog meer 
op stelten zetten. Ze kwamen in een 
mooie witte limousine en authen-
tieke touringcar. 

Het ‘Duodriekwartier’ werd deze 
keer verzorgd door groep 3 en 4. 
Er was weer het nodige geoefend 
waaronder een speciaal schoollied 
voor de Carnaval op de melodie van 
‘Doe een stapje naar voren’. Alle 
leerlingen konden uit volle borst 
meezingen en dansen. Groep 4 had 
nog een leuke carnavalsquiz voor-
bereid, waar iedereen in de zaal 
aan mee kon doen. Groep 3 had een 
dansje ingestudeerd op de melodie 
van gebroeders ‘Helikopter’ en een 
mooi carnavalsgedicht voorgelezen. 
U zult het begrijpen, het was een 
groots carnavalsfeest op de ‘Koper-
kraker’. Alaaf, Alaaf, Alaaf!

CV De Neutenkrakers: 
altijd in voor een feestje

Carnavalsvirus Klarenbeek
KLARENBEEK/HET NEUTENDARP.- Carnavals Vereniging (CV) De 
Neutenkrakers heeft weer uitbundig carnaval gevierd! Van gezellig 
klein in het café tot groots in de zalen en feesttent. En natuurlijk weer 
een fantastische optocht met meer dan 1000 deelnemers (79 groepen).

Bouwerscafé
Donderdagavond startte het car-
naval met het ‘Bouwerscafé’. Er 
waren ongeveer 130 bouwers die 
helemaal klaar waren voor carna-
val. Na ‘het Neutenkrakertje’ werd 
om elf minuten over elf door Prins 
Evert den Eerste, de 48ste Prins der 
Neutenkrakers, samen met Prinses 
Judith, Adjudant Udo, Narren Nick 
en Kevin en raad van elf het woord 
gedaan. Hij heette iedereen van 
harte welkom, wenste eenieder een 
geweldig carnaval toe en benadrukte 
hoe belangrijk de vele vrijwilligers 
zijn. Natuurlijk kreeg De Nieuwe 
Zweep ook aandacht, met het feit 
dat De Neutenkrakers blij zijn nog 
steeds hun feest hier te kunnen ge-
ven en dit ook graag willen blijven 
doen in de toekomst. 

Kinder- en Jeugdcarnaval
Vrijdagochtend werden de prins en 
prinses door hun raad opgehaald 
met een limousine gevolgd door 
een nostalgische bus met de volle-
dige raad. Op naar Apeldoorn, de 
woonplaats van de Prins en Prinses, 
gevolgd met ronde door het dorp 
en een bezoek aan de scholen De 
Dalk en De Kopermolen. ‘s Middags 
kwam de jeugdraad met Prins Tyas 
en Prinses Fleur naar Het Krakershol 
om in polonaise op te komen voor 
het kindercarnaval. Ruim 100 kinde-
ren genoten van de doe-, spel-, dans- 
en feestmiddag, in de avond werd 
er jeugdcarnaval gevierd met zo’n 
tachtig feestvierders. Met vele polo-
naises, rennen, springen en dansen 
was het een groot feest. Vanaf 21.30 
uur was het krakerscafé open voor 
een gezellige afsluiter. 

Carnavalsoptocht
Zaterdagochtend was het extra druk 
bij station Klarenbeek waar meer 
dan duizend deelnemers aan de op-
tocht in ‘Het Neutendarp’ zich op-
stelden. Vele creaties kwamen voor-
bij, ook dit jaar was er weer een grote 
deelname van jeugd aan deze Kla-
renbeekse optocht. Nadat Muziek 
Vereniging Klarenbeek het publiek 
opwarmde kwam de stoet, geleid 
door de praalwagen van CV De Neu-
tenkrakers, met het thema ‘Carnaval 
is 1 groot avontuur’ werd de optocht 
geopend. Thema’s als Minions, TV 
Kantine en All Stars. ‘Ik zag wel dat 
je naar mijn Cup Cake’, ‘we zijn al 
gedekt’ en ‘we zijn uitgerukt’ waren 
spreuken die voorbij kwamen. Of je 
hing de ‘klauwn’ uit, kwam aan in 
een ‘beterrrr bed’, of je kon je ‘mooi 
bekakt’ voelen. De slaapfluiters wa-
ren monsterlijk en de buurtzuupers 
voerden wat in hun schild. Natuur-

lijk vol trots de jeugdraden van De 
Neutenkrakers en De Lollebroek. 
Het publiek werd erbij betrokken 
door ‘give aways’ en om foto’s te 
maken, 

Veel aandacht en lofbetuigingen van 
het publiek ging ook uit naar het 
vele werk dat alle deelnemers weer 
hebben verricht aan hun creaties! 
Na de optocht was het een groot 
feest in Het Krakershol waar om 
17.30 uur de prijsuitreiking plaats 
vond. 

Uitslagen
Grote praalwagens: 1. CV Deurdon-
deren - Boer on Toer, 2. CV de Slaap-
fluiters - Carnaval is Monsterlijk en 
3. CV de Buurtzuupers - Wij voeren 
iets in ons Schild. Kleine praalwa-
gens: 1. CV de Panlat - Afvalrace, 
2. De Flauwe Grap - Carnaval is en 
grote poppenkast en 3 De Melkbusse 
- Feevervoer. Grote loopgroepen: 1. 
CV Laat maar lopen - Disco, 2. Cv 
De Wijnbloempjes - Wij verstappen 
ons dit jaar niet en 3. The Sugarba-
bes - Afrika. Kleine loopgroepen: 1. 
CV De Lolly Pops - Carnaval wat doe 
je me aan, 2. De Olde Krakers - Wij 
zin al gedekt en 3. Muk en Motte - Ik 
zag wel dat je naar mijn cup cake. 
Jeugd met voertuig: 1. Cv de con-
fetti knallers - groep 3 vliegt uit, 2. 
Cv d’r dwars doorheen - Carnaval 
politie. Jeugd loopgroep: 1. De jeugd 
van tegenwoordig - Circus, 2. De 
rare kwasten - Wij komen goed uit 
de verf en 3. Cv mooi bekakt - Mooi 
bekakt.
De best versierde tuin werd dit jaar 
uitgereikt aan de hoek hoofdweg/
Molenweg die hun tuinen in het 
thema ‘een gokje wagen’ hadden 
versierd. Dank weer aan alle bewo-
ners langs de optocht, die de sfeer 
hebben verhoogd door hun tuin te 
versieren.

Avonden
De zaterdagavond was weer een 
groot, uitverkocht feest met 2.500 
bezoekers en zes DJ’s en MC’s. Op 
zondagavond kwamen veel feest-
vierders naar ‘Crazy Sunday’ in Kla-
renbeek waar DJ Magnus weer van 
de partij was. 

CV De Neutenkrakers kijkt terug 
op een zeer geslaagd weekend, met 
dank aan alle vrijwilligers die dit 
weer mogelijk hebben gemaakt. Fo-
to’s, de complete uitslagenlijst  en 
de volledige proclamatie van Prins 
Evert den Eerste zijn te vinden op 
www.cvdeneutenkrakers.nl. Foto’s 
zijn ook te zien op FB-pagina klaren-
beekweetjes. 

Winnaars Grote praalwagens: CV Deurdonderen 
(nummer 75) - Boer on Toer.

Publiek geniet van fraaie optocht Wilp

`Carnaval is monsterlijk` was het thema van de wagen van 
CV De Slaapfluiters.

WILP.- Een bonte stoet van praal-
wagens en fraai uitgedoste loop-
groepen trok zondagmiddag voorbij 
aan duizenden bezoekers langs de 
route tussen Wilp en Wilp-Ach-
terhoek. De organisatie van de 43e 
carnavalsoptocht was weer in de 
vertrouwde handen van CV de Lol-
lebroek en Pampus. Er werden dit 
jaar 70 startnummers uitgegeven 
en ruim 900 deelnemers. Kleine en 
grote loopgroepen waren weer van 
de partij en ook prachtige praalwa-
gens in mooie felle kleuren, met al-
lemaal een gekozen thema. Om iets 
voor halfeen werd het publiek in de 
stemming gebracht door dweilorkest 
De Graapendaelers uit Terwolde. 
Voorop in de stoet, zoals gebruike-
lijk, de geldlopers. Om ieder jaar de 
optocht te kunnen bekostigen is van 
het publiek een bijdrage van harte 
welkom. Bezoekers trekken dan ook 
gul de knip en doen een donatie. 

Juryleden
De majorettes van de Lollebroek 
gaan voorop in de stoet. Behalve 
op de danspasjes letten, moeten ze 
door de stevige wind de pruikjes ook 
goed in de gaten houden. Als eerste 
wagen in de lange optocht de creatie 
van Pampus. De Raad van Elf host 
alsof het een lieve lust is. Opvallend 
mooi ook de loopgroep van CV de 
Rare kwasten. `Wij komen goed uit 
de verf’,` is er te lezen. Ze lopen al-
lemaal in een soort van verfblik in 
felle kleuren. CV de Doordouwers 
had zich op hun beurt weer laten in-
spireren door Londen. Staand in een 
Engelse dubbeldekker werd er naar 
het publiek gezwaaid. Uiteraard ont-
brak hierbij de Engelse vlag ook niet.  
Mooi om te zien was ook de num-
mer 16 in de optocht. De Overkeng-
sters hadden een spoorwegovergang 

gemaakt en stonden erbij met de 
tekst: `Wij zijn in de overgang` en 
`De overgang komt eraan`. Boven-
dien een bord met de waarschuwing: 
`Wacht er kan nog een opvlieger ko-
men`. Langs de route stonden jury-
leden die de creaties beoordeelden.  

Geslaagde editie
Ondertussen worden de kinde-
ren ook verwend. Vanaf de wagens 
wordt royaal met snoepgoed ge-
strooid.  De leden van CV Deurdon-
deren gingen op de `Boer on tour`, 
een mooie wagen met de koeien en 
varkens van stal. Zo vieren zij nu 
echt carnaval. The Sugarbabes had-
den de grootste lol met een fraaie 
creatie. Met veel bombarie gingen 
ze op safari. Met hun lange nekken 
hadden ze het mooiste overzicht op 
het massaal toegestroomde publiek.  
Op de grote kruising van de Mo-

lenallee in Wilp en de Withagenweg 
was het, mede door het droge weer, 
erg druk. De organisatie kan terug-
kijken op een geslaagde editie van 
de carnavalsoptocht.  

Uitslagen 
De jury kwam na afloop van de 43e op-
tocht met de onderstaande winnaars 
en de behaalde punten. Grote wagens: 
1) CV de Neutenkrakers 136,5.  2) CV 
Deurdonderen  125.  3) De Buurtzuu-
pers 124.  Kleine wagens: 1) De Flauwe 
Grap 118,5.  2) CV Panlat 116,5.  3) De 
Melkbusse 112.  Grote loopgroepen: 1) 
The Sugarbabes 118,5.  2) De Wulpse 
vrouwen 117.  3) CV Laat maar lopen 
117.  Kleine loopgroepen: 1) CV Lol-
lypops 116,5.  2) De Olde krakers 113.  
3) De Smoeltjes 112.  Jeugdgroepen: 1) 
De jeugd van tegenwoordig 116,5.  2) 
Jeugdraad CV Neutenkraker 114.  3) de 
carnavalsbitches 113.  

Een geslaagde carnavals optocht, 
mede met dank aan de 800 deelnemers
WILP.- Allemaal ontzettend bedankt voor een gezellig en geslaagd carnaval. De optochtcommissie wil alle deelnemers en 
wagenbouwers noemen voor al het harde werk de afgelopen maanden. Zonder jullie geen optocht. De meest geweldige en 
kleurrijke groepen en wagens kon iedereen afgelopen zondag bewonderen. Als organisatie hebben ze heel veel leuke reac-
ties  ontvangen vanuit het publiek over de verscheidenheid en het vele werk wat is verzet. 
Volgend jaar weer? Zet het in je agenda: de 44ste Carnavals optocht Pampus Lollebroek is op zondag 26 februari 2017. Het 
belooft weer geweldig te worden want de lat ligt nu al hoog gezien de weddenschap tussen Deurdonderen en de Neutekra-
kers! Dankzij zowel de Lollebroek en Pampus konden dit jaar een aantal vernieuwingen gerealiseerd worden. In Broekers-
gat was er van alles te doen op en rond het Broekersplein. Aan alles was gedacht, van ontvangstpodium en springkussen tot 
eettent en uiteraard een biercarrousel, het was er dan ook gezellig druk. En dat was te zien want iedere groep maakte van 
dit laatste moment nog even gebruik om tijdens de laatste meters alles op alles te zetten. Bij Pampus werd de mogelijkheid 
geboden voor de jongste deelnemers om de verkorte route te lopen. Mede door deze verkorte route met warme start konden 
we een toename in jonge deelnemers noteren!  En tot slot wil de optochtcommissie alle toeschouwers, gulle gevers en de 
vele vrijwilligers bedanken voor de bijdrage en ondersteuning. Voor de uitslag zie de website www.pampus-lollebroek.nl

http://www.cvdeneutenkrakers.nl
http://www.pampus-lollebroek.nl
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Veel voordeel bij uw Voorster Ondernemers 

Tel. (0575) 501 406

www.rsschildersgroep.nl

VAN BOSHEIDE 
SCHILDERWERKEN

Veel 
voordeel bij 

uw Voorster 

ondernemers

Voor al uw Agrarisch Loonwerk
Gewasbescherming

Grondverzet werkzaamheden

Opmeten in 3D GPS van uw percelen

www.hofmeijervoorst.nl
Voorst 0575-501498

De nieuwe 
breigarens en 

boeken voor het 
voorjaar zijn er!

DEZE 
WEEK

VAN €9,50 PER KILO VOOR 7,60
EENDEN POTEN
PER 2 VERPAKT

Rijksstraatweg 66 - 7383 AT Voorst - 0575-503900
info@dierenmeer.nl - www.dierenmeer.nl

Verras je Valentijn!
Volop rode rozen

Romantisch 
Valentijnsboeket

€ 12,95

je V

TITUS Sponsort de sportclubs
TWELLO.- Café Titus en TITUS 
Events willen naast gezelligheid en 
beleving ook sportiviteit uitdragen. 
Daarom heeft TITUS de teams van 
Voorwaarts Voetbal en de combi-
vereniging CUPA/WILP gesponsord 
middels een shirtsponsoring voor de 
komende jaren. 
Omdat TITUS Events zich vooral 
bezighoudt met sportevenementen, 
loopgroepen en bootcamptrainin-
gen, biedt hij bovendien aan om 
deze teams gratis te trainen tijdens 
de pauzes van de competities. Ze 
kunnen dan meedoen met de loop-
groeptrainingen en/of de bootcamp-
trainingen die hij op iedere dag van 
de week verzorgd in Twello.
Hiermee kunnen de teams zich op-
timaal voorbereiden op de nieuwe 
competities, hun conditie verbete-
ren. 
In de nabije toekomst zijn er boven-
dien gesprekken met andere sport-
clubs in Twello en omgeving om een 
sponsoraanbod te doen. 
    

VOORSTER NIEUWSSPORT
Activia
Zondag 14 februari
14.00 Activia 1-Alexandria 1
10.30 Wijhe 2-Activia 2
10.00 Activia 3-Voorwaarts 8
10.30 Activia 4-Schalkhaar 11
Vrouwen
10.45 Cupa/Wilp/Voorst-Activia

Cupa/Wilp
Zaterdag 13 februari
14.00 Cupa Wilp 2-Diepenveen 2 
14.00 Cupa Wilp 3-RDC 4
Vrouwen
15.00 Cupa Wilp/Voorst 1-ZVV 2
Zondag 14 februari
14.00 Cupa Wilp 1-V en L 1 
10.30 Deventer 3-Cupa Wilp 
09:30 Cupa Wilp 4-Loenermark 6
10:00 Emst  3-Cupa Wilp 5 
Vrouwen
10.30 Cupa Wilp 1-Activia 1     
12.30 Cupa Wilp 2-Heeten/Wesepe 1
 
Teuge
Zaterdag 13 februari
14:30 Rood-Wit 1-Teuge 1
14:30 Stroe 3-Teuge 2
14:30 Teuge 3-Apeldoorn 6
14:00 Columbia 3-Teuge 4
14:30 WZC Wapenveld 5-Teuge 5
15:00 Nunspeet 8-Teuge 6
Vrouwen
14:30 Teuge/Voorwaarts 1-Zeddam-
Sint Joris 1

Klarenbeek
Vrijdag 12 februari
Vrouwen zaal
20.00 Vios V. 1-Klarenbeek 1
Heren Zaal
21.00 Klarenbeek 1-Twello 4
Zaterdag  13 februari
Vrouwen Veld
13.15 Saestum 2-Klarenbeek 1
14.00 Klarenbeek 3-DZC 1
14.30 ZW 1-Klarenbeek 2

Heren Veld
14.00 Klarenbeek  2-Helios  4
14.00 Klarenbeek  3-Apeld Boys 2
Zondag 14 februari
Heren Veld
10.00 Klarenbeek 5-Victoria Boys 4
10.30 Klarenbeek 3-WSV 10
11.00 Brummen 2-Klarenbeek 2
12.00 SCS 1-Klarenbeek 4
14.00 FC Jeugd 1-Klarenbeek 1

Terwolde
Zondag 14 februari 
14.00 Deventer 1-Terwolde 1
10.00 Turkse Kracht 6-Terwolde 2
12.00 Terwolde 3-Twello 5
09.30 Terwolde VE1-WWNA VE1
10.00 Terwolde VE2-RDC VE1
Vrouwen 
11.30 Terwolde 1-Loenermark 2

Twello
Vrijdag 12 februari
Zaalvoetbal zuiderlaan
19.30 Twello 1-WSV 3
20.30 Twello 2-Apeldoorn 1
21.30 Twello 8-Beekbergen 2
22.30 Twello 6-Gr.Wit  2
Elders  
20.00 KCVO 2-Twello 3
21.00 Kl.beek 1-Twello 4
Veldvoetbal
Zaterdag 13 februari
14.30 Gr.Wit 2-Twello 2
Zondag 14 februari
10.00 Twello 3-Heerde 4
10.00 Twello 4-Overwetering 6
12.00 Terwolde 3-Twello 5
14.00 Twello 1-Go-Ahead D. 1
 
V en L
Zondag 14 februari
09:30 V en L VE1 - Wissel VE1
10:00 V en L 2 - Voorwaarts T 5
10:00 Epe 6 - V en L 3
14:00 Victoria Boys 1 - V en L 1
Vrouwen

11:30 Overwetering 1-V en L 2
12:00 Woezik 2-V en L 1

Voorst
Zondag 14 februari
14:00 Apeldoornse Boys 1-Voorst 1
10:00 Voorst 3-Dierense Boys 3
10:00 Zutphen 4-Voorst 4

Voorwaarts
Vrijdag 12 februari
Zaalvoetbal Jachtlust
21.30 Voorwaarts 1-PFC/ProSport 
Centrum 5
20.30 Voorwaarts 4-ATIK 9
Zondag 14 februari
14.00 ATC 1-Voorwaarts 1
11.00 Voorwaarts 2-Alverna 2
11.30 Diepenveen 2-Voorwaarts 3
09.30 Voorwaarts 4-WWNA 2
10.00 V&L 2-Voorwaarts 5
10.00 Vaassen 2-Voorwaarts 6
11.30 Voorwaarts 7-Loenermark 3
10.00 Activia 3-Voorwaarts 8
09.30 TKA 4-Voorwaarts 9
09.30 Voorwaarts 10-Go Ahead D. 3
10.30 Orderbos 5-Voorwaarts 11

Jachtlust
Vrijdag 12 februari
20:30 – 22:30 Zaalvoetbal competitie 
KNVB SV Voorwaarts
Zaterdag 13 februari
09:30 – 12:00 Handbal competitie SV 
Voorwaarts jeugd 
12:30 – 19:00 Volleybal competitie SV 
Voorwaarts en SV Wilp
19:30 – 22:00 Handbal competitie se-
nioren
19:30 – 20:45 Voorwaarts dames 1 – 
Nieuw Heeten dames 1
Zondag 14 februari
10:00 – 13:30 Handbal competitie SV 
Voorwaarts

Zuiderlaan
Vrijdag 12 februari
19:30 – 23:30 Zaalvoetbal competitie 
KNVB SV Twello
Zaterdag13 februari
13:00 – 18:00 Basketbalcompetitie SV 
Twello jeugd 
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De eerste stap naar een glansrijke carrière 

Bouwmensen Apeldoorn opent deuren 
voor toekomstige vaklieden
APELDOORN.- Een duurzame 
carrière in de bouw begint met het 
kiezen van een passende oplei-
ding. Jongeren die een baan in de 
branche overwegen, krijgen op 23 
januari en 17 februari een voor-
proefje tijdens de open dagen van 
opleidingsinstituut Bouwmensen 
Apeldoorn. “De bouw biedt volop 
mogelijkheden voor toekomstige 
vaklieden, van timmermannen 
en metselaars tot uitvoerders en 
werkvoorbereiders”, aldus mana-
ger Martien van Reen.

Bouwmensen Apeldoorn organi-
seert de jaarlijkse open dagen om 
oriënterende jongeren met eigen 
ogen te laten zien hoeveel mogelijk-
heden de bouwbranche biedt. Tij-
dens deze dagen kunnen bezoekers 
de sfeer proeven van de opleiding, 
kennismaken met de leerkrachten 
en zien wat de andere leerlingen 
maken. Ook worden de handen uit 
de mouwen gestoken tijdens ver-
schillende activiteiten, waarbij de 
toekomstige vakmensen zelf mogen 
timmeren en metselen.

Hoge slagingskans
De bouw zit in de lift. Leerlingen 
met ambitie en passie voor de bouw 
gaan volgens Martien van Reen, ma-
nager van Bouwmensen Apeldoorn, 
een mooie loopbaan tegemoet. “De 
werkgelegenheid in de bouw zal de 
komende zes jaar met bijna 60.000 
banen toenemen. De kans op een 
baan in de bouw wordt alleen maar 

groter, net als de mogelijkheden om 
door te groeien. Wij leiden vakmen-
sen op, van timmermannen en met-
selaars tot uitvoerders en werkvoor-
bereiders. Daarna kunnen leerlingen 
doorgroeien tot projectleider en 
bouwtechnisch tekenaar. De moge-
lijkheden zijn heel divers.”

Bij Bouwmensen Apeldoorn wordt 
vanaf het allereerste moment ge-
keken naar de individuele wensen 
en competenties van elke leerling. 
“Denk hierbij aan maatwerktrajec-
ten, nanobegeleiding en huiswerk-
begeleiding. Op deze manier wordt 
elke leerling op de juiste manier 
klaargestoomd voor het vak.” Deze 
visie blijkt zijn vruchten af te wer-
pen. “Bij Bouwmensen Apeldoorn 
ligt het slagingspercentage tussen de 
85 en 91 procent. Dit ligt hoger dan 
het landelijk gemiddelde”, aldus 
van Reen.

Meer inzicht met de Kickstart
Jongeren die mooie dingen willen 
maken, kunnen veel verschillende 
kanten op. Het kiezen van de juiste 
studierichting is niet altijd even een-
voudig. Naast de open dagen, biedt 
Bouwmensen de Kickstart. Tijdens 
deze vrijblijvende ´ontdekkings-
tocht´ van minimaal twee dagen tot 
maximaal twee weken komen di-
verse facetten van het werken in de 
bouw aan bod en kunnen jongeren 
ontdekken waar hun talenten en am-
bities liggen. Aan het einde krijgen 
alle Kickstarters een verhelderend 
opleidingsadvies.

Open dagen: waar & wanneer?
De open dagen van Bouwmensen 
Apeldoorn vinden plaats op 23 ja-
nuari en 17 januari tussen 10.00 en 
15.00 uur aan de Sleutelbloemstraat 
69-b in Apeldoorn. Meer informatie 
op www.bouwmensen-apeldoorn.nl 

Martinus Ooms:
‘Mot ’t monumentjen weer vot?’
Martinus Ooms, standvastig in zijn overtuiging, gevoelig in zijn ge-
dichten, strijdbaar om het behoud van het erfgoed, humoristisch in 
zijn gesprekjes. Het lijkt wel of de hele wereld zijn huiskamer is. In 
elk geval de gemeente Voorst en dan nog scherper ingezoomd het 
dorp Twello. 

Dorpsgenoten. 
Wandelend door de gemeente Voorst of iets over de grens ontmoet 
Wiel Palmen personen die volgens hem iets te vertellen hebben. 
Vandaag een gesprek met Martinus Ooms.

Niet om je te verbazen dus dat hij 
zijn vijfenzeventigste verjaardag 
met iedereen wilde vieren. Geen 
uitnodigingskaarten maar een 
aankondiging in Voorster Nieuws. 
Brasserie Korderijnk was dan  ook 
aardig vol op zijn verjaardagsfeest, 
die  woensdag de 16e december.
Het past bij hem dat hij geen ca-
deaus vroeg, maar  een gift voor 
het Medisch Comité Nederland-
Vietnam. En zoiets prikkelt en 
vraagt om uitleg. 

De oorlog
De oorlog in Vietnam of Twee-
de Indochinese Oorlog, in 
het Westen meestal aangeduid 
als Vietnamoorlog en binnen 
Vietnam de Amerikaanse Oorlog 
genoemd, was een oorlog tussen 
het op de Verenigde Staten geori-
enteerde Zuid-Vietnam en het op 
de Sovjet-Unie en China geori-
enteerde Noord-Vietnam. De oor-
log duurde van 1 november 1955 
tot 30 april 1975. 
De strijd in Vietnam kwam voort 
uit een diepe, irrationele angst 
voor het Communisme en de Sov-
jet Unie die terug te voeren is tot 
na de Tweede Wereldoorlog: de 
Koude Oorlog. Het is goed om ons 
af en toe te herinneren dat Ame-
rika niet alleen bevrijder is, maar 
ook oorzaak  of  aanjager van ver-
schrikkelijke oorlogen, zoals nu in 
Syrië.

En dat alles haalt een verjaardag 
van Tinus Ooms naar boven. 
‘Ik heb altijd het Medisch Comité 
Nederland-Vietnam gesteund. 
Vietnam wilde afhankelijk wor-
den van eerst Frankrijk, daarna 
van Amerika. Ik ben er nooit ge-
weest, wilde er ooit naar toe, nu 
niet meer. Bij alle feestjes zet ik 
die bus neer.’

Politiek bewust
Onderwijzer Ooms werd pas in 
Wageningen ‘politiek bewust’. Hij 
was in die gemeente docent Engels 
en geschiedenis. ‘Ik vond  geen 
grote partij, die bij mijn ideeën 
paste.’ ‘Zijn’ partij werd eerst  Po-
litieke Partij Radikalen (PPR). 
De PPR was een radicaal-chris-
telijke partij, opgericht op  27 
april 1968 door christenradicalen 
die zich hadden afgesplitst van 
vooral de Katholieke Volkspar-
tij( de KVP)) en in mindere mate 
de Anti-Revolutionaire Partij( de 
ARP). In 1990 fuseerde de PPR 
met CPN , EVP  en PSP  tot groe-
ne en progressieve, aanvankelijk 
christelijk georiënteerde poli-
tieke partij. ‘En die partij ben ik 
altijd trouw gebleven.’ Hij heeft er 
zelfs voor in de gemeenteraad van 
Voorst gezeten in de combinatie 
met aanvankelijk D66 (van 2004-
2010) en de Partij van de Arbeid .

Realist 
Groen, jazeker, pacifistisch  tot op 

zekere hoogte. Ooms blijft wel een 
realist. Met het zuivere pacifisme 
van de PSP kon hij niets. Het ‘je vij-
and de andere wang toekeren’ , zo-
als dat in het evangelie staat, is een 
persoonlijke kwestie. Als overheid 
dien je de burgers te beschermen en 
dan er zal wel eens moeten worden 
opgetreden’.

Ooms is te vinden  bij de plaatse-
lijke oecumene en tot kortgeleden 
was hij lid van het Oecumenisch 
Beraad  en bij het IKV, nu Pax ge-
heten. En vooral: voorvechter voor 
een beter milieu en voor behoud 
van eerbiedwaardige gebouwen en 
natuurmonumenten in de gemeen-
te Voorst. Voor zijn maatschappelij-
ke activiteiten kreeg hij een onder-
scheiding van de koning  en voor 
zijn  inzet voor het behoud van de 
Nijenbeek werd hem in 2011 de 
Penning van  de werkgroep de Nij-
enbeek uitgereikt. Even aantippen 
ook zijn muzikale bijdragen aan 
muziekvereniging Cadenza, het or-
kest Abraham Gezien, cantorij van 
de Protestantse Kerk Twello.

Dichter
Ooms, alias ‘Tinus van het  Slyck’,  
is dichter in de Saksische streek-
taal. In een groot aantal bundels 
dicht hij over alles wat hem lief 
is. Zijn pen is zijn wapen en zijn 
taalkunst de munitie waarmee hij 
zich wapent tegen afbraak. ‘Mot 
’t monumentje weer vot? / Kump 
re-cratie an bod?/ t Huus heft de 
name al mèt.  Wie weet wordt 
het doarmee ‘ered.’ ( De boerde-
rij Vrie- hof, Bussloo). Dit genre 
gedichten vormen een onderdeel 
van zijn uitgebreid oeuvre aan ge-
dichten over natuur, gebouwen, 
milieu.‘Greune treurbeuk wankelt 
niet net as brune beuk, verschoa-
len/veur de grillen van de tied’, 
een versregel uit Zwart en Wit, 
mooi passend bij Martinus Ooms, 
strijdend voor een betere samenle-
ving, niet wankelen, zijn gedich-
ten als inzet om met die andere 
barricade - dichteres te spreken: 
‘de zachte krachten zullen win-
nen in de tijd.’ Henriëtte Roland 
Holst (1869-1952) 

Ben jij de vakman van de toekomst?Ben jij de vakman van de toekomst?
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Sleutelbloemstraat 69b, Apeldoorn
Telefoon: [055] 366 4587
info@bouwmensen-apeldoorn.nl
www.bouwmensen-apeldoorn.nl

OPEN
DAG

17 februari
(13.00 uur - 20.00 uur 
samen met Aventus)

VMBO 
BEROEPEN
WEDSTRIJD
16 en 17 februari
Timmeren en metselen

Nieuwe trainingspakken voor 
herenturnselectie sv Twello
TWELLO.- Dankzij sponsor W&L Hogeboom Administraties V.O.F. uit Apel-
doorn is de voltallige heren turnselectie van SV Twello in gloednieuwe trai-
ningspakken gestoken. De trainers en coaches dragen een bijpassend t-shirt. 
Daarmee zijn onze heren en hun trainers tijdens wedstrijden en toernooien 
goed herkenbaar en representatief. 

Ruïne aan de IJssel
Gedichten van Tinus van het Slyck
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De AutobeDrijven in De regio
Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437

Service Partner

* Reparatie   * Schadeherstel 
* APK            * Verkoop nieuw en gebruikt
                      * Verhuur 9 persoonsbus

Reparatie en 
onderhoud, 

winterbanden

Like ons op facebook

kwaliteit
50
50 JAAR

Ford Fiesta 1.2, rood, 3 drs BJ 2003 141.000 km
Ford Fiesta titanium 1.0 ecoboost 100pk, zwart metallic, 5drs. BJ 2013 10.000 km
Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco, benzine BJ 2007 50.000 km
Peugeot 107 1.0, zwart metallic, 5 drs. BJ 2011 50.000 km
Peugeot 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart BJ 2006 155.000 km
Renault Twingo 1.2, rood, 3 drs BJ 2008 183.000 km
Saab 9-3 cabrio 2.0 turbo, benzine, zwart, bijtelling vriendelijk BJ 2000 148.000 km
Skoda Octavia Combi 1.6, zwart metallic BJ 2006 125.000 km
Suzuki Grand Vitara V6 2.5, bordeaux rood, benzine BJ 2001 122.000 km
VW Golf Plus, diesel, zwart BJ 2008 142.000 km
VW Golf cabrio 1.6 groen metalic, benzine, leder bekl. elek dak BJ 2000 165.000 km

 

Merk Model Type Deuren Bouwjaar Km Stand Prijs
Nissan Pixo 1.0 Acenta Airco 5-drs 2012 17042 km 7.250,-
Nissan Micra 1.2 Acenta 5-drs 2012 25874 km 8.975,-
Nissan Micra 1.2 Acenta Airco 3-drs 2008 9318 km 6.475,-
Nissan Micra 1.4 Acenta Airco 3-drs 2008 67268 km 5.250,-
Nissan Note 1.2 Connect Edition 5-drs 2015 29410 km 16.250,-
Nissan Note 1.4 Life 5-drs 2009 73785 km 9.250,-
Nissan Note 1.6 First Note 5-drs 2006 145028 km 6.250,-
Nissan Almera Tino 1.8 Acenta 5-drs 2003 146708 km 3.250,-
Nissan Pulsar 1.2 Connect Edition 5-drs 2015 33804 km 19.750,-
Nissan Primera 1.8 Acenta Navi 5-drs 2004 191560 km 3.750,-
Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2010 73942 km 15.475,-
Nissan Qashqai 1.6 Visia 5-drs 2009 52313 km 12.750,-
Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2008 117529 km 10.975,-
       
   Automaat   
Nissan Micra 1.2 Visia Airco 3-drs 2006 31191 km 6.750,-
Nissan Almera Tino 2.0 CVT Ambience 5-drs 2002 184463 km 3.475,-
Nissan Qashqai 2.0 CVT Acenta 5-drs 2010 101640 km 16.750,-
Volkswagen Golf  1.6 Automaat 5-drs 2008 84960 km 10.750,-
       
   Diesel    
Nissan Micra 1.5 dCi Acenta Airco 3-drs 2007 105810 km 7.250,-
Nissan Note 1.5 dCi Acenta Airco 5-drs 2009 213904 km 5.975,-
       
   Ander merk   
Ford Fiesta 1.25 Trend 5-drs 2010 135175 km 7.750,-
Hyundai I20 1.3 5-drs 2012 47247 km 9.875,-
Hyundai Tucson 2.0i  5-drs 2004 124318 km 5.750,-
Seat Leon 1.6 5-drs 2002 126000 km 3.475,-

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

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

FIAT 500C 1,2 51KW ROCK
117.000 KM - 2012

NU VOOR € 8.950

OPEL CORSA 1.3 CDTI
140.000 KM - 2011

NU VOOR € 6.500

RENAULT MEGANE EST.1.5 DCI 81 KW
126.000 KM - 2011

NU VOOR € 8.950
AUTOMAAT

WWW.AUTOWIENTJES.NL/BANDEN

WINTERBANDEN
€ 36,00
VANAF
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Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Engelenburgstraat 2 - 7391 AM  Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Birgit Wilmink tweede 
in Palthe Cup
EMPE.-In Haarle werd gestreden om 
de Palthe Cup. Op vrijdag en zater-
dag waren er in totaal acht ringen die 
elk een winnaar opleverden. Voor 
de klasse L2 was dit Birgit Wilmink 
met mr. Ed van de Beekhoeve. Dat 
betekende dat zij op zondag terug 
mocht komen voor de finale. Alle 
winnaars van alle klassen B t/m de 
M2 mochten tegen elkaar overkam-
pen, acht combinaties dus. Dit werd 

gejureerd door twee juryleden. Met 
194 en 192 punten leverde dat Birgit 
een mooie 2e prijs op!
Tess Lammers reed in Gendt een 
Bixie wedstrijd met haar pony Nik-
ki. Hier heb je nog geen startpas voor 
nodig en het is een opstap voor het 
wedstrijd rijden. Tess reed twee keu-
rige proeven en werd beloond met 
77 en 78 punten waarmee ze 2e en 
3e werd.

Tennisclub Teuge: 
van voetbal naar tennis
TEUGE.- Tennisclub Teuge - een zaterdag lang het domein van een voet-
balteam? Jazeker, het voetbalteam Teuge 5 gebruikt de winterstop om 
eens een dagje te komen tennissen bij de buren, tennisclub Teuge. 

En laat er nou met even veel enthou-
siasme getennist worden als er nor-
maal gesproken wordt gevoetbald. 
De bal is kleiner, dat wel, maar ook 
bij tennis gaat het om punten scoren. 
Gaat om aanvallen en verdedigen, 
gaat om de bal goed raken en je te-
genstander klem zetten. En dat heb-
ben de voetballers van team 5 goed 
begrepen. De voetballers, toch aan-
vankelijk enigszins onhandig op zo’n 
klein veldje, krijgen snel in de gaten 
hoe het tennisspel gespeeld moet 
worden. Het is een ware veldslag in 
de goede betekenis van het woord. 
De spelers geven elkaar geen duim-
breed toe. Vooral aanvoerder Pim 
Veldhuis, vanaf deze tennisdag ‘con-
dor’ genoemd, vanwege zijn enorme 
reikwijdte, tennist alsof zijn leven 
er vanaf hangt. Hebben we het nog 

niet eens gehad over Hans Veldwijk, 
alias de ‘stofzuiger’. Loopt overal op 
de tennisbaan en zelden in de weg. 
Tot slot mag niet onvermeld blijven 
Tonnie Keizer. Armen van staal en de 
techniek van een crossauto. De we-
dergeboorte van Björn Börg. Al met 
al heeft het voetbalteam Teuge 5 een 
zeer geslaagde dag gehad op het fraaie 
complex van tennisclub Teuge. Voor 
herhaling vatbaar. De tennisclub stelt 
onder voorwaarden haar complex 
voor een klein bedrag ter beschikking 
aan sportclubs, bedrijven, vrienden-
groepen en families die een gezellige 
dag willen houden. Eventueel kan 
er zelfs een tennisles aan gekoppeld 
worden. Wilt u hierover meer weten, 
kijk dan eens op de website onder 
het kopje: nieuws/familietoernooi; 
www.tennisclubteuge.nl.

Gasttraining Marije Brummel aan Internationaal 
Oost-Nederlands vrouwenvoetbalteam
REGIO.- Het Team Oost Nederland 017 dat deelneemt aan de prestigi-
euze Dallas International Girls Cup 2016 krijgt vrijdag 12 februari a.s. 
een gasttraining van international Marije Brummel op de velden van Be 
Quick ’28 te Zwolle. 

Marije Brummel
Brummel heeft haar ‘roots’ op de-
zelfde plek als een groot deel van de 
voetbalsters van het Team Oost Ne-
derland 017. Ze kwam in haar car-
rière onder andere in actie voor SC 
Klarenbeek en Be Quick ’28. Haar 
komst geeft extra kleur aan de trai-
ning van 12 februari en is een mooie 
gelegenheid voor de meiden die 
straks naar Dallas, USA, vertrekken 
om te delen in de kennis en ervaring 
van echte een kenner! 

Brummel begon haar carrière bij SC 
Klarenbeek. Ook speelde zij voor 
Be Quick ‘28 Zwolle,  voordat ze 
de eredivisie betrad. Daar speelde 
ze voor FC Twente, SC Heerenveen, 
PSV en  PEC Zwolle. Sinds 2014 
speelt zij voor Apollon Limassol uit 
Cyprus en Bristol Academy. 
Vanaf 2007 maakte Brummel uit 
van de selectie van het Nederlands 

Elftal. In de zomer van 2009 nam 
Brummel deel aan het voor Neder-
land succesvolle  EK. 

International Girls Cup
Van 23 tot en met 27 maart wordt in 
Dallas, Verenigde Staten, de Dallas 
International Girls Cup gespeeld. Dit 
vrouwenvoetbaltoernooi staat hoog 
aangeschreven en teams mogen er 
alleen spelen als ze uitgenodigd 
worden. Er spelen internationaal 
bekende clubs, dit jaar bijvoorbeeld 
het Engelse Arsenal. Veertien Ne-
derlandse meiden uit het district 
Oost Nederland maken in maart hun 
opwachting in Dallas. De selectie 
bestaat uit speelsters van SC Klaren-
beek, Victoria Boys en Be Quick ‘28.
Omdat er vanuit de KNVB geen se-
lectieteam meer is voor deze mei-
den, heeft de Stichting Ontwikke-
ling Vrouwenvoetbal Nederland de 
beloftencompetitie 021 Oost in haar 

totstandkoming ondersteund. Van-
uit deze competitie zijn de speel-
sters voor Dallas geselecteerd. In 
de Verenigde Staten is de positie 
van vrouwenvoetbal heel wat beter 
dan in Nederland, deelname aan het 
toernooi daar, zal de voetbalmeiden 
en hun sport hier een “boost” ge-
ven. Bovendien wordt er ter plaatse 
gescout door colleges in de VS die 
beurzen te vergeven hebben. 
Het team dat dit voorjaar afreist 
naar Dallas is uitgenodigd dankzij 
Leoni Blokhuis van Flowsports, de 
spelerszaakwaarneemster van veel 
oranjeleeuwinnen en betaald voet-
bal speelsters, onder andere Marije 
Brummel. 

Volgen
De voorbereiding, reis en het toer-
nooi worden op de voet gevolgd 
door lokale, regionale en nationale 
media. U kunt het team ook volgen 
op Faceboek (Team Oost Nederland) 
en via Twitter (@DutchiesgoDallas). 
Alle voorbereidingen, sponsoren 
en natuurlijk de resultaten in Dal-
las worden daar vermeld. Meer in-
formatie over het toernooi staat op 
www.dallasinternationalgirlscup.
com. 

Gasttraining
Komende vrijdag 12 februari om 
19.00 uur komen de speelsters van 
het Team Oost Nederland 017 bij el-
kaar op het terrein van Be Quick ’28 
aan het Stadionplein 25 te Zwolle. 
De gasttraining vindt plaats tussen 
20.00 en 21.00 uur. Wij nodigen u 
van harte uit hierbij aanwezig te zijn!  
Op 4 maart zal de uitzwaaiwedstrijd 
van dit bijzondere team plaatsvin-
den in Apeldoorn onder belangstel-
ling van o.a. fans, sponsors, pers, 
vrienden, verenigingen en familie. 

Met IVN ijstijden ervaren

Tweede voorronde ‘Voorster 
Bandgevecht’ bij Gewoon Twelle
TWELLO.- Dit najaar is in de zaal van Eetcafé Gewoon Twelle de band-
competitie gestart. Het ‘Voorster Bandgevecht’, een band battle compe-
titie voor beginnende bands uit de regio stedendriehoek.

In een aantal voorrondes met drie 
of vier bands per ronde, wordt elke 
ronde een winnaar gekozen door 
een vakjury die doorstroomt naar de 
finale in het voorjaar van 2016. De 
grote winnaar van ‘Voorster Band-
gevecht’ wint als hoofdprijs onder 
andere een optreden op HUTSPOP 
festival met Koningsdag op het 
dorpsplein in Twello. 

Tijdens de tweede voorronde van 
aanstaande vrijdag 12 februari zul-
len de volgende bands het ‘Band-
gevecht’ met elkaar aangaan: Hey 
Sister Go Sister, en Zutphense rock-
coverband met een repertoire van 
onder andere rockzangeressen als; 
Anouk, Heart, Pat benatar en Blon-
die. 
The Bridge is een pop/rock cover-
band, samengesteld met muzikanten 
die op de Worp wonen en de naam 
The Bridge treffend hebben geko-

zen, zij brengen een gevarieerd pop/
rock repertoire. 
Uke 22 is een U2 Tribute band met 
muzikanten uit de stedendriehoek 
die het net even anders doet, geen 
gitaargeweld maar in een akoesti-
sche setting compleet met ukelele, 
spelen zij U2 repertoire en steken 
het in een speciaal muzikaal jasje. 
Kesj is een Rockcoverband uit Twel-
lo en is een ‘driemans en één vrouw 
band’ met rockrepertoire. Kesj staat 
voor; Koen, Evert, Sabine en Jeroen.  

Jury
De vakjury wordt voor elke voorron-
de samengesteld uit ervaren profes-
sionele muzikanten, boekingskan-
tooreigenaren en organisatoren van 
evenementen. Zij letten op; repertoi-
rekeuze muzikaliteit, uitstraling, en-
thousiasme en performance. Tijdens 
de finale zal er een jury wederom 
zitting nemen en de winnaar van 

Voorster Bandgevecht’ 2015/2016 
bekendmaken.   

Data voorrondes 
2e Ronde vrijdag 12 februari 2016,  
aanvang 21.00 uur
3e Ronde vrijdag 11 maart 2016,   
aanvang; 21.00 uur
Finale Voorster Bandgevecht: 2015/ 
2016: vrijdag 1 april 21.00  uur (Geen 
grap!)
Bands kunnen zich voor de band 
battle ‘Voorster Bandgevecht 2016/ 
2017’ vanaf heden aanmelden!

Spelregels Voorster 
Bandgevecht:
Beginnende bands die niet langer 
dan drie bestaan. Beschikbaar met 
de voltallige bezetting op de voor-
rondes en finale data en beschikken 
over een repertoire van 45 minuten 
voor tijdens de voorrondes. Bands 
uit de regio Gemeente Voorst en aan-
grenzende gemeentes aan gemeente 
Voorst (stedendriehoek). Informatie/
aanmelden Voorster Bandgevecht: 
Raf Nettuno: rafnettuno@gmail.com 

LOENEN.- Nog steeds heerst bij ons 
de winter, hoewel de weersomstan-
digheden dat niet bevestigen. We 
kunnen ons dan ook nauwelijks 
voorstellen hoe het hier was toen 
er ijstijden heersten. IVN-Eerbeek 
wil hier wat aan doen tijdens een 
publieksexcursie die zij over dit on-
derwerp houdt. De IVN-natuurgid-
sen willen de deelnemers dan laten 
ontdekken wat er nu nog te zien is 
van deze barre tijden. 

Deze ijstijdenexcursie wordt ge-
houden op zondag 14 februari in 
de Loenermark. Omdat ook in onze 
tijd de temperatuur dan best wel 
aan de lage kant kan zijn, ligt de 
nadruk bij de excursie op doorstap-
pen. De deelnemers wordt gevraagd 
hier met hun kleding rekening te 
houden. De start is om 14.00 uur op 
de parkeerplaats bij de schaapskooi 
aan de Droefakkers in de Loener-
mark.

Aan deze natuurexcursie kan ieder-
een gratis deelnemen. Wel wordt 
aan de deelnemers na afloop een 
vrijwillige bijdrage gevraagd voor 
het IVN-werk. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. Ook kinderen zijn wel-
kom. Meer informatie over deze 
excursie is te vinden op de website 
van IVN-Eerbeek: www.ivn.nl/eer-
beek. Ook bij de eerste gids, Herman 
Heskamp tel. 0313 844895, is meer 
over deze excursie te vernemen
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https://nl.wikipedia.org/wiki/FC_Twente_(vrouwenvoetbal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sc_Heerenveen_(vrouwenvoetbal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/PEC_Zwolle_(vrouwenvoetbal)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Apollon_Limassol_(vrouwenvoetbal)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_kampioenschap_voetbal_vrouwen_2009
mailto:rafnettuno@gmail.com
http://www.ivn.nl/eerbeek
http://www.ivn.nl/eerbeek


Markt Twello elke vrijdag van 
12.30 tot 17.30 uur

Voorwaarts HR2 verrast 
koploper Voorst HR1
TWELLO.- De volleybalmannen van 
Voorwaarts HR 2 hebben woensdag 
10 februari voor een daverende ver-
rassing gezorgd. Terwijl  koploper 
Voorst HR1 rekening hield met een 
eenvoudige overwinning, ze hadden 
het de laatste jaren immers thuis 
tegen deze tegenstander niet echt 
lastig gehad, gebeurde er iets heel 
anders. Voorwaarts HR 2 wilde zich 
niet naar de slachtbank laten leiden. 
“En dus moesten we iets bedenken”, 
aldus aanvoerder Jeroen van Gurp. 
“Wij volleyballen voor ons plezier, 
daarom zijn we ook in de recrean-
tencompetitie gaan spelen. Maar 
spelen tegen deze ploeg is niet leuk 
meer. Ze waren al te goed voor deze 
klasse en dan halen ze ook nog ver-
sterking uit de derde divisie. ..”, ver-
volgt van Gurp. De oranje zwarten 
hadden dus geen trek in een nieuwe 
dikke nederlaag in het lage dorps-
huis in Voorst. “Ja dat komt er nog 
bij, die zaal is echt belachelijk laag. 
Met onze gebrekkige techniek is het 
niet heel feestelijk om daar te spe-
len.” De ploeg van trainer Joop Pol 
reisde toch af naar Voorst. “Kijk, niet 
op komen dagen is geen optie. Dat 
is niet leuk voor de tegenstander, 
maar levert ons misschien wel pun-
ten in mindering op. Dat willen we 
natuurlijk niet. Dan moet je dus iets 
anders doen”, aldus spelverdeler 
Ralph Tip. “We hebben overwogen 
om Robert Horstink in te vliegen. 
Hij heeft nog steeds een Voorwaarts 
hart en kan niet meer op hoog ni-
veau spelen. Maar de A klasse van 
de recreanten moet nog wel kunnen. 
Al ben ik bang dat ook hij last zal 
hebben van dat lage dak, niet met 
slaan, maar hij springt namelijk heel 
hoog…. We hadden bovendien nog 
een aantal aanbiedingen van spelers 

die met ons mee wilden doen om 
die gasten even een lesje te leren. 
Maar dat vonden we te makkelijk.” 
Voorwaarts HR 2 besloot tot een lu-
dieke actie. “Nou ja anderen moeten 
maar bepalen of het ludiek is”, zegt 
passer loper Bert Zweers. Maar wij 
vonden het wel grappig. De man-
nen reden naar Voorst en meldden 
zich in hun gewone kloffie in het 
dorpshuis. Alle 7 spelers hadden 
de nieuwste editie van het Voorster 
Nieuws in de hand, de editie die u 
als lezer nu ook leest. Ze openden de 
krant op de pagina waar dit artikel 
stond en lieten tegenstander Voorst 
HR 1 het volgende wedstrijdverslag 
lezen: De eerste set verliep zoals 
alle eerste sets van Voorwaarts HR2 
in het dorpshuis in Voorst; slechte 
passing, 6 ballen linea recta tegen 
het lage plafond, een spelverdeler 
die zich weer kapot ergerde aan de 
scheidsrechter en zijn medespelers. 
Medespelers ergerden zich daarop 
weer aan hem en zo was de set in een 
kwartier voorbij en ging die met 25-
12 naar de gedoodverfde kampioen 
Voorst. In de tweede set kon Voor-
waarts iets meer meedoen. Buiten-
aanvaller Roy Achterhoek, die zich 
eigenlijk had voorgenomen geen 
minuut te spelen,  nam zijn team 
met enkele rake klappen op sleep-
touw. Tweede spelverdeler Harm 
Ulfman voegde daar enkele mooi 
bloks en lepe balletjes aan toe. Toch 
mocht het niet baten, ook de tweede 
set ging met 25-18 naar Voorst. De 
grote vraag was dus of Voorwaarts 
nog een setje kon pakken. Het ant-
woord kwam al heel snel: Nee. Na 
het uitvallen van Martijn Linthorst, 
die toch weer last kreeg van de bles-
sure die hij in de bekerwedstrijd 
tegen Welsum had opgelopen was 

Voorwaarts de draad helemaal kwijt. 
Zelfs de normaal zo nuchtere Mar-
cel Groeneveld grossierde in fouten. 
“Doet hij eigenlijk het hele seizoen 
al”, aldus Martijn Linthorst. Zo ging 
ook deze set simpel naar Voorst; 25-
14. De groenzwarten stevenen dus 
opnieuw af op de titel. Tijd om te 
promoveren, vinden de oranje-zwar-
te mannen van Voorwaarts: “Kijk 
wij snappen best dat dit dorpshuis 
gezellig is en dat je daar na de wed-
strijd lekker een biertje kunt drin-
ken. We moeten ook eerlijk toegeven 
dat de gehaktballen hier superlekker 
zijn. Maar gezelligheid is niet alleen 
voorbehouden aan Voorst. Kom op 
donderdagavond eens in Jachtlust 
kijken. Of ga er je wedstrijden spe-
len in de Tweede Klasse, een niveau 
dat echt bij jullie past! En laat dan 
de recreanten weer lekker onder el-
kaar in de recreantenklasse spelen.” 
Dat was de boodschap die de man-
nen van Voorwaarts HR2 in Voorst 
kwamen overbrengen. Het wed-
strijdformulier werd vervolgens met 
de hiervoor genoemde setstanden 
getekend en Voorwaarts trakteerde 
Voorst op een rondje. “Memorabele 
avond”,sprak aanvaller Bert Zweers. 
“Zo sta je op het veld en zo zit je 
weer in de kantine. Nou maar hopen 
dat ze de boodschap begrepen heb-
ben…..Lekkere gehaktballen trou-
wens hier…..!” 

Gezellige kaartmarathon 
Voorwaarts
TWELLO.- Zaterdag 30 januari j.l. 
heeft de s.v. Voorwaarts het nieuwe 
jaar ingezet  met een gezellige, halve 
kaartmarathon.  Tussen 10.00 uur 
en 16.00 uur speelden 60 personen 
klaverjassen en 40 personen joke-
ren, een kleine teruggang vergeleken 
met vorig jaar, maar dat lag mogelijk 
aan het griepvirus.  Om 10.00 uur 
heette de organisatie de aanwezigen 
hartelijk welkom, wenste ieder een 
genoeglijke en sportieve  kaartdag en 
na het geven van enkele mededelin-
gen, konden de kaarten worden ge-
schud en kon het spel beginnen. Een 
gezellige sfeer had zich al snel mees-
ter gemaakt  van de kantine. Tijdens 
de middagpauze werd er weer een 
goed verzorgde lunch aangeboden 
en werden er loten verkocht voor 
de verloting met vele aantrekkelijke 
prijzen.  Door de goede verkoop van 
de loten had de organisatie nog extra 
geldprijzen ter beschikking gesteld. 
Uiteraard had de organisatie ook ge-
zorgd dat er voor de prijswinnaars en 
winnaressen  vele mooie prijzen be-
schikbaar waren. Buurman Vleesch 
en Jumbo Binnendijk hadden nog 
extra prijzen beschikbaar gesteld. In 
totaal werden er 7 rondes gespeeld 
bij het klaverjassen en 7 rondes bij 
het jokeren. Het gemiddelde van de 
winnaar bij het klaverjassen lag op 
1737 punten per ronde.

Klaverjassen 1. Jo Oosterwegel 
12161 pnt. 2. Anja Postma 11979 
pnt., 2. Marie Huisintveld 11446 
pnt. 3. Annie Buitink 11401 pnt., 4. 
Jan Oosterwegel 11382 pnt. Poe-
del: Annie de Croon 8176 pnt.

Jokeren 1. Dinie Blankhorst 774 pnt, 
2. Lies Koers 802 pnt., 3. Annemiek 
Hurenkamp 912 pnt, 4. Bets Hen-
driks 973 pnt., 5. Marijke Linthorst 
986 pnt., Poedel:  Rikie Hofman 
1968 pnt

De poedelprijs bij klaverjassen was 
beschikbaar gesteld door Limburgia 
Vlaaien. Er waren extra prijzen voor 
de hoogste score in ronde 3 ( Lenie 
Turk en Marie Huisintveld  1878 
pnt) en de laagste score in ronde 6 
( Annie Dufour en Jan Horstink  813 
pnt). Al met al kon de organisatie 
terug zien op een geslaagde dag met 
bezoek van mensen uit verschil-
lende omliggende plaatsen.  We 
mogen denk ik gerust stellen dat 
de kaartmarathon van Voorwaarts 
in een warme belangstelling staat. 
Het aantrekkelijke prijzenpakket zal 
daar een goede bijdrage aan leveren. 
Uiteraard is dit voor de organisatie 
weer een teken om eind november 
en eind januari (2017) weer de vol-
gende marathons te gaan organise-
ren.

Vermiste en gevonden huisdieren
GEMEENTE VOORST.- Amivedi 
verzorgt de registratie van ver-
miste en gevonden huisdieren. In-
lichtingen over deze dieren kunt u 
verkrijgen via tel. 088 006 33 06 of 

apeldoorn@amivedi.com. Zie voor 
foto’s ook www.amivedi.nl.

Gevonden
Er zijn de afgelopen week geen die-

ren als gevonden opgegeven.
Vermist
Grijs gestreepte gecastreerde kater 
met witte bef en teentjes: Mozart-
straat, Twello.

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

�
�

� � �

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 
info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

4.99 3.99 14.99

4.99 3.49 8.99 3.99

3 STUKS 
VAN 7.49 NU

500 GRAM 
VAN 7.50 NU

POT 100 TBL. 
VAN 21.90 VOOR

2 X 300 GRAM 
VAN 14.99 NU

250 GRAM 
VAN 4.50 NU

VAN 10.99 
VOOR

OP = OP 500 ML 
VAN 5.99

KOKOSBLOKJES 
NAAR KEUZE VERPAKT

CRANBERRY’S
ZONDER SUIKER

HAAGLAND 
HONING THIJM
Deze geselecteerde natuurhoning van 
Haagland is koudgeslingerd en onver-
hit. Staat steeds onder strenge kwalit-
eitscontrole. Aan deze natuurhoning is 
geen suiker toegevoegd. Ambachtelijk 
bereid. 100 % natuurlijk.

ZINKPICOLINAAT
MERK VITIV

CHOCOLADE, 
AMANDEL, CASHEW, 
CRANBERRY

HIBISCUS GEDROOGD DAMHERT RAW FOOD 
KOKOSOLIE
ZONDER GEUR BIO

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

149 100AVOCADO’S “HASS”
“READY TO EAT”

GIESER WILDEMAN STOOFPEREN 
“ROOD KOKEND EN HEERLIJK VAN SMAAK”

NU 2 STUKS NU 3 KILO

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

TWELLO
Marcel van Raan
Donderdagavond 19.00-21.00 uur
Politiebureau, Veilingstraat 30
NIJBROEK
Teuge en Twello boven spoorlijn
Roos Kok
Elke 2e maandag van de maand
19.30-20.30 uur, Dorpshuis Arend
KLARENBEEK
Cengiz Kara
Elke 3e woensdag van de maand
19.00 uur-19.30 uur
Multifunctioneel Centrum 
WILP/VOORST/BUSSLOO/
STEENENKAMER
Frans van Dijk
Elke 1e dinsdag van de maand
Wilp 19.00 - 19.30 uur, Dorpshuis de 
Pompe
Voorst 20.00 - 20.30 uur, Dorpshuis 
Voorst

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar 
Apeldoorn: 0900 600 90 00
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met 
de Centrale Huisartsenpost Salland 
0570 50 17 77. 
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze 
openingstijden kunt u terecht bij 
Dienst Apotheek Salland, gevestigd 
in de centrale hal van het Deventer 
Ziekenhuis. Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 
55 03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag 
bereikbaar voor kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg
MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Rac-
corderment 8. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur 
tot 13.00 uur. Voor informatie kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: 
maandag t/m vrijdag van 9.30-17.30 
uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u 
op werkdagen van 16.30-20.00 uur 
en op zaterdag, zon- en feestdagen 
van 10.00-16.00 uur terecht bij Zorg-
centrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 
5 in Apeldoorn. Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-12.30 uur, tel. 055 58 898 58.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, 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 telefoonnum-
mer 0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
VéRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg 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 bin-
nenlopen in ons kantoor: 
Marktplein 15 in Twello.
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in geval 
van nood) en over de producten en 
diensten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.30-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappelijk 
Netwerk Voorst, inloopspreekuur bij 
Kulturhus op werkdagen van 09.00-
14.00 uur. Tel. 0570 74 51 11. Voor 
meer informatie www.meeveluwe.nl 

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren 
zaterdag 10.30-11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar 0571 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
www.dierenkliniektwello.nl
DIERENARTSENPRAKTIJK 
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren, 
paarden & landbouwhuisdieren. 
Torenbosch 64, Twello, 
Zutphenseweg 50, Klarenbeek. 
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com
DIERENKLINIEK 
DE IJSSELVALLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en 
paarden. Voor spoeddienst 24 uur 
per dag bereikbaar 055-3669286. 
Kopermolenweg 11 Klarenbeek. 
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Zondag 14 februari
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur  ds. 
M. Bassa, gez. dienst.  
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. H. Jonker, 15.00 uur ds. C. 
Visser.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. A. 
Groen.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds..
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
pastor H. de Jong, m.m.v. koor In 
Between.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. M. 
Bassa, gez. Dienst in Klarenbeek. 
Prot.gem. Welsum,. 10.00 uur ds. 
Fokkema.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur  ds. M. 
Bassa, gez. Dienst in Klarenbeek, 
19.00 uur ds. K. Roffel, discodienst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastor Sebastian.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Ho-
ven), 10.00 uur ds. E. van Spanje, 
17.00 uur ds. J. Boer.

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

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
We helpen waar we kunnen
www.naastenhulpvoorst.nl

“Toneelvereniging Duistervoorde”. Enkele namen zijn bekend, maar niet de naam en het jaar van 
de uitvoering? Wat weet u hier nog van?
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 5.
Het is een Carnavals optocht met kinderen van 
de Wilp- Achterhoek school in het jaar  1970. 
Op de foto rechts vooraan met hoedje is Mar-
tin Bouwmeester veder geen namen bekend. 
De reactie kwam van Mieke Bouwmeester- van den 
Hoogen uit Wilp- Achterhoek.

Derde DiscoDienst in Kerk van Wilp
WILP.- Wie op de avond van Valentijnsdag naar de kerk van Wilp komt, 
ziet dat het gebouw is omgetoverd in Disco-sferen. De oude muren zijn 
rood, groen en paars uitgelicht, onder de hoge ramen staan drie beamer-
schermen met bewegende beelden en voor de preekstoel draait een DJ 
muziek. Ervaren bezoekers weten genoeg: dit is de Wilpse DiscoDienst!

Sinds jongeren zelf met het idee kwa-
men, is in Wilp hard gewerkt om van 
de DiscoDienst een succes te maken. 
In een DiscoDienst gebeurt teveel 
om op te noemen. Er is een kaar-
sentafel waar bezoekers een kaarsje 
voor iemand kunnen aansteken, er is 
een What’s-app-scherm waar ieder-
een die aanwezig is op kan appen, 
er kunnen telefoonkaarsjes worden 
aangestoken door het zaklampje op 

je telefoon aan te doen en er zijn Ka-
hoots (interactieve quizzen).
Het thema van de DiscoDienst op 14 
februari is natuurlijk Valentijnsdag. 
Dat betekent veel videoclips over de 
liefde, en hartjes om op te eten bij 
de zitjes die kriskras door de kerk 
staan opgesteld. In het hart van de 
DiscoDienst vertelt Geurt Roffel, de 
dominee van Wilp, een toepasselijk 
verhaal uit de bijbel op een heel ei-

gentijdse manier. De resultaten van 
de Kahoots krijgen daarin een ver-
rassende plek.
Wie nu denkt ‘Ik kan me er niks bij 
voorstellen’ heeft het goed begrepen. 
De DiscoDienst kun je je niet voor-
stellen, die moet je ondergaan. Zorg 
dat je iets voor zevenen in de kerk 
van Wilp aanwezig bent en neem je 
telefoon mee. Bij de bar in de kerk 
kun je alvast een drankje halen. De 
DiscoDienst begint om zeven uur ‘s 
avonds, duurt een uurtje en er is al 
muziek vanaf kwart voor zeven.
De dienst is speciaal voor jongeren 
van 11 tot 15 jaar, maar iedereen is 
welkom. En neem je mobiel mee!

Gezamenlijke viering 
in Protestantse Kerk
KLARENBEEK.- Zondag 14 februari zullen de Protestantse Kerken van 
Klarenbeek, Voorst en Wilp weer samen vieren. Ditmaal vindt de vie-
ring plaats in de kerk van Klarenbeek, aan de Woudweg 121. Aanvang: 
10.00 uur. Voorganger is ds. Marrit Bassa. 

In deze viering zal mevrouw Yvonne 
Lengkeek-van Beek van de stichting 
Leergeld Apeldoorn Voorst een pre-
sentatie komen verzorgen. Dit omdat 
alle avondmaalscollectes in de drie 
kerken in het jaar 2016 voor boven-
genoemde stichting bestemd zijn.
De stichting Leergeld Apeldoorn 
Voorst richt zich op de ouders/ver-
zorgers van schoolgaande kinderen 
in de leeftijd van 4-18 jaar met een 
laag inkomen (tot 120% van het bij-
standsniveau) die woonachtig zijn 
in de gemeente Apeldoorn of Voorst. 
Zij verwijst in eerste instantie naar 
wettelijke voorliggende voorzie-
ningen, indien deze aanwezig zijn. 
Vervolgens biedt de stichting ook 
zelf hulp, bijvoorbeeld door middel 
van het betalen van contributie van 
de sportclub, sportkleding, voetbal-

schoenen of bijvoorbeeld de kosten 
voor een schoolreisje.
Het is goed om eens wat meer te ho-
ren over deze stichting. 
Zondag 14 februari is ook de eerste 
zondag in de 40-dagentijd. Daar zal 
zeker ook aandacht aan worden ge-
schonken tijdens deze viering.
Na afloop is er tulpverkoop, bestemd 
voor stichting GAVE, een stichting 
die zich inzet voor vluchtelingen. 
Dat ook vluchtelingen zich gezien 
en geliefd mogen voelen laat GAVE 
onder andere zien door het organise-
ren van jeugdkampen voor vluchte-
lingen samen met hun Nederlandse 
leeftijdsgenootjes.

U/jij bent van harte welkom om 
10.00 uur in de Protestantse kerk 
van Klarenbeek!

Kerk op Schoot
Een speciale 
viering voor 
jonge kinderen
KLARENBEEK.- Zondag 14 
februari is er opnieuw ‘Kerk 
op Schoot’ in de kerk aan de 
Woudweg. 

Een korte viering voor kinderen 
van 0 - 5 jaar. Samen met domi-
nee Beer luisteren de kinderen en 
hun ouders naar het verhaal van 
de bruiloft in Kana. Omdat het 
over een bruiloft gaat, wordt de 
kerk feestelijk aangekleed. Alle 
kinderen mogen ook hun feestkle-
ren aan! De viering duurt een half 
uurtje. Na afloop is er limonade 
voor de kinderen en koffie en 
thee voor de ouders. De ‘Kerk op 
Schoot’ viering begint om 11.45 
uur. Dat is na de gezamenlijke 
dienst van Klarenbeek, Voorst en 
Wilp die om 10.00 uur begint. 

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


ELEKTRISCH VERSTELBARE BOXSPRING!
Compleet met matrassen, splittopper en hoofdbord! 

Geldt voor de maat 180cm x 200cm.

Normale winkelprijs    

€ 2995,- nu voor € 2.495,-

Een passend matras is essentieel voor een optimale 
ondersteuning. Wij verkopen een ruime keuze aan 

matrassen en toppers, in elke gewenste maat!

Deze prijs geldt 
voor de afmetingen 
70,80 & 90x200cm

€ 249,-

SMEENK BOXSPRING

ROYAL CLASS

Deze prijs geldt 
voor de afmetingen 
70,80 & 90x200cm

€ 249,-

Nieuw gespoten in de kleur van uw dromen!  Wij zijn 
géén Auping dealer, setprijs compleet inclusief vlakke 

spiralen en matrassen naar keuze.

€ 995,-

NIEUW GESPOTEN AUPING

AURONDE

€ 995,-Auronde 1000 Compleet
34,5 cm hoog (160/180x200cm) 
Getoonde Aureo bedlampen optioneel verkrijgbaar

Extra lengtemaat?    
 210cm + € 150,- 
220cm + € 250,-  

Wij weten waar u van droomt...

24 UUR 
PER DAG 
GEOPEND OP 
TOMSMEENK.NL

Locatie Deventer
Zandpoort 5
7411 BL Deventer
T: 06-148 288 98

Locatie Utrecht
Zandpoort 5
7411 BL Deventer
T: 06-148 288 98

Nederlands fabrikaat Proefl iggen kan!Persoonlijk advies Snelle levertijden 30 dagen omruilgarantie*Op maat gemaakt

ELEKTRISCH VERSTELBARE BOXSPRING!
Compleet met matrassen, splittopper en hoofdbord! 

Geldt voor de maat 180cm x 200cm.

SMEENK BOXSPRING

ROYAL CLASS

Extra lengtemaat? 
 210cm + € 150,- 
220cm + € 250,-  

POCKETVEER KOUDSCHUIM MATRAS

NUBILEM

Normale winkelprijs    

€ 399,- nu voor

TEAK & TRENDY!

KASTEN, TV-MEUBELEN, DRESSOIRS, 
STOELEN, TAFELS ACCESSOIRES EN 

MEER... UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

TEAK TRENDY!
Bezoek ook eens onze winkel vol met

TEAKPLAATS.NL
CEINTUURBAAN 209    ||    7413 DE DEVENTER    ||    0570 763 763

NIEUW IN ONZE COLLECTIE:

MA & DI OP AFSPRAAK, WOENSDAG & DONDERDAG VAN 13.00 TOT 18.00U, VRIJDAG VAN 13.00 TOT 21.00U, ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00U

A.S. ZONDAG 
GEOPEND

van 13 tot 16u


