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De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoorn
       www.finstral.com - 055-5380060

KOZIJNEN

350m² SHOWROOM
Maandag-Vrijdag: 08.00 - 17.00uur
      Zaterdag: 10.00 - 16.00uur

KOZIJNEN - DEUREN
   SCHUIFDEUREN

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM

finstralbv@finstral.com

NODIG?

Telefoon: 0571-270825
Antwoorden voor ondernemers

Laat uw verzekeringen 
scannen

* zonder enige verplichting

*en ontvang 
een dinerbon

ondernemers opgelet

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Welkom bij de 
Posterenkse Feesten Daling criminaliteit 

en overlast
TWELLO.- De kern van het jaar-
werkplan is de bijdrage die het 
basisteam in 2016 levert aan het 
vergroten van de veiligheid in de ge-
meenten Brummen, Lochem, Voorst 
en Zutphen en wat het team gaat 
doen in de aanpak van de landelijk 
of eenheidsbreed geprioriteerde vei-
ligheidsthema’s. 
Het jaarplan is hoofdzakelijk afge-
leid van het Uitvoeringsplan van 
het Integraal Veiligheidsplan van 
de gemeenten in het basisteam. De 
gemeenteraad bepaalt welke priori-
teiten uit dit plan gelden voor het 
basisteam IJsselstreek. Deze priori-
teiten vormen de basis van dit jaar-
plan. Daarmee stuurt het bevoegd 
gezag op de inzet van de politie. 
In het Integraal Veiligheidsplan zijn 
de volgende prioriteiten van de ge-
meente Voorst benoemd:  woningin-
braken en inbraken bij bedrijven/
instellingen, jeugdoverlast, voer-
tuigcriminaliteit,  huiselijk geweld, 
handhaving van verkeersveiligheid. 
Het werk van de politie is er op ge-
richt om in wijken en buurten een 
veilige leefomgeving te behouden 
of te bereiken. Het basisteam IJs-
selstreek handelt (spoed)incidenten 
af, levert gebiedsgebonden politie-
zorg, voert handhavingstaken uit op 
straat, neemt aangiften op en spoort 
de verdachten van criminaliteit op. 
Hierbij is de lokale context het ver-
trekpunt. Het basisteam werkt sa-
men met burgers, ondernemers en 
andere partners in een probleemop-
lossende aanpak van lokale veilig-
heidsthema’s. Hierbij een overzicht 
met de belangrijkste cijfers op het 
gebied van criminaliteit en overlast 
in de gemeente Voorst. 
Ten opzichte van 2013 is het aantal 
woninginbraken in 2015 gehalveerd 
in de IJsselstreek. In de gemeente 
Voorst waren er in 2012 121 wonin-
ginbraken en in 2015 95. Het doel 
is om in 2016 minimaal 10,5% van 
de gepleegde woninginbraken, 54% 
van de gepleegde overvallen en 
31,5% van de gepleegde straatroven 
op te helderen. Daarnaast wordt er 
gestreefd naar maximaal 75 wonin-
ginbraken in de gemeente Voorst in 
2016.
In de gemeente Voorst is er sterke 
daling van het aantal incidenten 
jeugdoverlast. In 2012 waren er 79 
gevallen van jeugdoverlast terwijl 
dit in 2015 27 gevallen waren. 
In 2012 zijn er 38 gevallen gemeld 
van overlast door verwarde of over-
spannen personen en in 2015 zijn er 
53 gevallen gemeld. In 2012 zijn er 
67 fietsen gestolen in de gemeente 
Voorst en in 2015 zijn er 54 fietsen 
gestolen in de gemeente Voorst. In 
het algemeen kan er dus geconclu-
deerd worden dat er sprake is van 
een daling van op het gebied van 
criminaliteit en overlast in de ge-
meente Voorst. 

POSTERENK.- In Posterenk wordt 
op zaterdag 21 en zondag 22 mei de 
14e editie van Posterenkse Feesten 
georganiseerd. Het aantal deelne-
mers zit sterk in de lift. Eén van de 
oorzaken is Posterenk Live op de 
zaterdag avond. Het concept is ge-
baseerd op “De vrienden van Am-
stel Live”. De muzikale kern wordt 
gevormd door “Twells Vergiet” en 
er zijn dit jaar maar liefst 17 gast-
muzikanten die allemaal hun eigen 
instrumenten bespelen en/of mee-
zingen. Op basis van de repetities 
kunnen we nu al beloven dat dit 
echt een geweldige avond zal wor-
den. Posterenk Live begint zaterdag-
avond om 21:00 uur. 

Vanwege het grote succes van afge-
lopen jaar beginnen we de zondag-

middag weer met de Molenspelen. 
En dit jaar met nog meer teams. 
Succesnummers als molentouw-
trekken, stelling schieten en molen-
zakhangen zorgden afgelopen editie 
voor een sportieve strijd en veel 

hilariteit. Dit jaar zal ook de jeugd 
uitgedaagd worden om zich van de 
sportieve kant te laten zien. Welke 
spelen er dit jaar op het programma 
staan is nog een verrassing. Alles 
draait om activiteit en gezelligheid. 
De spelen beginnen op zondagmid-
dag 22 mei om 14:00 uur. Het is een 
snelle en korte activiteit, dus kom 
op tijd want dit wil je niet missen.

De jeugd vermaakt zich altijd uitste-
kend tijdens de Posterenkse Feesten. 
Voor hen is er een speciaal activitei-
ten veld. De jeugdbegeleiding zal 
een afwisselend programma verzor-
gen.

De zondagmiddag staat weer bol van 
muziek en gezelligheid. DJ Tonni 
Post zorgt voor de juiste sfeer en als 
klapper van de middag hebben we de 
lokale band Daffy Duck. Deze band 
bestaat uit muzikanten die allen semi 
professioneel met muziek bezig zijn 
en daarnaast nog in diverse andere 
bands spelen. Het repertoire bestaat 
uit lekkere swingende danceclassics, 
rock, een enkele ballad en heden-
daagse toppers. Posterenkse Feesten 
is een activiteit van Stichting Behoud 
Wilpermolen. Het belooft weer een 
gezellig weekend te worden en het 
zal de bezoekers aan niets ontbreken. 
www.wilpermolen.nl 

LEEGVER
KOOP

Glasvezel in het 
buitengebied weer 
een stap dichterbij

Herdenking 65 jaar 
Molukkers 

in Nederland



Familie berichten 

Afscheid moeten nemen van iemand van 
wie je houdt is enorm aangrijpend, maar 
uw aanwezigheid, de troostende woorden, 
kaarten en bloemen bij het afscheid van 
onze lieve zorgzame moeder, oma en over-
grootmoeder

Grada Wilhelmina Antonia
Keizer - Streppel

waren voor ons een grote steun. 

Wij danken u hiervoor van harte.

Familie Keizer
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Beemte Broekland, mei 2016

Diamanten echtpaar

Tiens en Annie Overvelde

Deze bijzondere gebeurtenis willen 
we graag samen met u vieren.

Wij nodigen u uit op dinsdag 24 mei 2016
voor de receptie van 15.00 tot 16:30 uur

in zalencentrum de Groot, 
Avervoordseweg 2, De Vecht.

Tiens en Annie Overvelde
Bekendijk 13a

7396 PB Terwolde.

1956 23 mei 2016

Op 30 mei 2016 zijn Gerrie en Teun Albers

60 JAAR GETROUWD

Gelegenheid om ons te feliciteren op 
maandag 30 mei van 15.00 tot 16.30 uur in 

Restaurant Pijnappel, Hoofdweg 55, Klarenbeek.

Gerrie en Teun, Rozemarijnstraat 30,
7383 XH Voorst

Wij gaan 3 juni trouwen!

Mark Balk & 
Patricia Dijkhof

De huwelijksvoltrekking zal 
om 11:00 uur plaats vinden 

in het gemeentehuis te Twello.

De receptie is van 15:30 - 17:00 uur bij 
Café de Groot, Avervoordseweg 2, de Vecht.
�

Tom Kluin en Marije Breden

Op VRIJDAG 27 MEI 2016 om 10.00 uur geven 
wij elkaar ons jawoord in 

Kasteel de Cannenburgh te Vaassen.
Om 13.00 uur geven wij ons 

jawoord in de Sionskerk te Epe.

U kunt ons feliciteren op onze receptie 
van 15.00 tot 16.30 uur bij café de Groot, 
Avervoordseweg 2 De Vecht/Terwolde.

Ons nieuwe adres 
Beemterweg 91

7341 PD  Beemte Broekland

• kleinschalige onderneming voor     
    een mooi, persoonlijk afscheid

• rustig, professioneel, betrokken

• waar u ook verzekerd bent

• uw wensen vooraf 
    kosteloos vastleggen

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

Voor alle belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen tijdens 
de ziekteperiode en na het overlijden van onze lieve man, vader en opa

Jaap Barmentloo

willen wij u heel hartelijk bedanken.

Het heeft ons goed gedaan.

Mini Barmentloo
Kinderen en kleinkinderen

Gietelo (gem. Voorst), mei 2016

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 bedanken u voor de hartverwarmende 
belangstelling en blijken van medeleven die 
wij mochten ontvangen tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en opi 

Ap Zweers
Het is een troost te weten dat wij niet de 
enigen zijn die hem missen.

Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende 
tijd.

Gerry Zweers-Lubberts
Kinderen en kleinkinderen

Terwolde, mei 2016

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

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

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

    

Een vechter, zoals wij van je gewend waren
tot op het laatste moment.

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor diegenen

die bij je hoorden.
Een man, vader en opa
waar je op kon bouwen,

met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht

en juist dat bepaalde in alles je gezicht.
Zo bescheiden ben je gestorven.

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een
einde gekomen is, delen wij u mede dat na een
langdurige ziekte, die hij op bewonderenswaardige
wijze heeft gedragen, een einde is gekomen aan het
leven van

Gerrit Jan ten Wolde
- Jan -

R Deventer,
 27 februari 1934

† Wilp,
13 mei 2016

 
Annie Dieperink - Bolink
   

Kinderen en kleinkinderen
 

Rijksstraatweg 67, 7384 AC Wilp

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en ons te
condoleren op donderdag 19 mei van 19.00 tot 19.45
uur in crematorium Steenbrugge, Raalterweg 29 te
Diepenveen.
   

Wij nodigen jullie uit voor de crematieplechtigheid
op vrijdag 20 mei om 13.00 uur in de grote aula van
bovenstaand crematorium. Na afloop ontmoeten
wij jullie graag in de koffiekamer van het
crematorium waar tevens gelegenheid is om ons te
condoleren.
   

Wilt u een persoonlijk bericht achterlaten
over Jan of voor ons, ga dan naar

www.gedenken.nl/herinner/jantenwolde

Wilt u voor 
een overleden 
vriend, collega 

of verenigingslid 
ook een 

rouwadvertentie 
plaatsen?



Pagina  3 Voorster NieuwsWoensdag 18 mei 2016

Grieks Restaurant en Tapas 
Michiel de Ruyterstraat 16,  Twello

0571 - 298132
 info@mykonostwello.nl | www.mykonostwello.nl

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

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.”

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.”

Vraagbaak: Vraag-vaak
Wat weegt een urn met as? Mag ik zelf mijn dierbare verzorgen na het overlijden? 
Zomaar wat vragen die ik tegenkom in mijn dagelijkse praktijk als zelfstandig uitvaartondernemer. 

De dood leeft! Niet alleen bij de mensen die iemand hebben verloren, maar ook bij de mensen die mij 
aanspreken na een uitvaart of bijvoorbeeld na een sportles. In deze rubriek wil ik graag uw vragen over alles 
omtrent de dood beantwoorden. Ook vragen over praktische zaken zoals <iets met uitvaart>. Geen vraag is 
te gek, stel ze gerust. Het hoeven niet alleen maar vragen over de dood te zijn, het mogen ook zeker hieraan 
gerelateerde vragen zijn bijvoorbeeld over erfrecht. Ik heb een grote kring mensen om mij heen die hierbij 
ondersteunen  zoals bijvoorbeeld een notaris, een jurist, maar ook collega’s uit mijn vakgebied.

Tot slot geef ik nog de antwoorden op de vragen hierboven:
1) Een urn met as weegt gemiddeld 4 kilo. 
2) U mag uw dierbare zelf verzorgen maar wel nadat de schouwarts de dood heeft geconstateerd.

Heeft u nu ook brandende vragen over dit of aanverwante onderwerpen? Stuur ze naar mijn adres 
en ik beantwoord uw vraag in deze rubriek.  
Ik wens u alle goeds en geniet van het leven!

Birgit Boer, Yarden & Lucia Uitvaartzorg

Yarden & Lucía Uitvaartzorg
Antwoordnummer 669
6950 VH  Eerbeek
(postzegel niet nodig)

Mailen kan natuurlijk ook: 
birgit@lucia-uitvaartzorg.nl

Luisteren, helpen, organiseren 
en er zijn, dat is mijn motto!

Al
s e

rv
ar

en
 u

itv
aa

rt
ve

rz
or

ge
r i

n 
de

 re
gi

o 
Zu

tp
he

n 
en

 
om

st
re

ke
n 

w
ee

t i
k 

da
t e

en
 b

et
ek

en
is

vo
lle

 m
an

ie
r v

an
 

af
sc

he
id

 n
em

en
 h

el
pt

 b
ij 

he
t r

ou
w

pr
oc

es
. D

aa
ro

m
 

on
de

rs
te

un
 e

n 
in

sp
ire

er
 ik

 u
 b

ij 
he

t o
rg

an
is

er
en

 v
an

 
 

ee
n 

be
gr

af
en

is
 o

f c
re

m
at

ie
. 

U
 k

un
t m

ij 
be

lle
n 

op
 0

31
3 

76
9 

00
5 

of
 0

6 
18

8 
85

3 
82

.

Ya
rd

en
 &

 L
uc

ía
 U

itv
aa

rt
or

ga
ni

sa
tie

Lo
ub

er
gw

eg
 1

, 6
96

1 
EJ

  E
er

be
ek

W
ilt

 u
 e

en
 o

ve
rli

jd
en

 m
el

de
n?

Be
l d

an
 0

80
0 

81
92

 (2
4 

uu
r p

er
 d

ag
). 

w
w

w
.y

ar
de

n-
lu

ci
a.

nl

   
“I

k 
he

lp
 

u 
gr

aa
g 

bi
j 

   
ee

n 
go

ed
 

   a
fs

ch
ei

d.”
Al

s e
rv

ar
en

 u
itv

aa
rt

ve
rz

or
ge

r i
n 

de
 re

gi
o 

Zu
tp

he
n 

en
 

om
st

re
ke

n 
w

ee
t i

k 
da

t e
en

 b
et

ek
en

is
vo

lle
 m

an
ie

r v
an

 
af

sc
he

id
 n

em
en

 h
el

pt
 b

ij 
he

t r
ou

w
pr

oc
es

. D
aa

ro
m

 
on

de
rs

te
un

 e
n 

in
sp

ire
er

 ik
 u

 b
ij 

he
t o

rg
an

is
er

en
 v

an
 

 
ee

n 
be

gr
af

en
is

 o
f c

re
m

at
ie

. 
U

 k
un

t m
ij 

be
lle

n 
op

 0
31

3 
76

9 
00

5 
of

 0
6 

18
8 

85
3 

82
.

Ya
rd

en
 &

 L
uc

ía
 U

itv
aa

rt
or

ga
ni

sa
tie

Lo
ub

er
gw

eg
 1

, 6
96

1 
EJ

  E
er

be
ek

W
ilt

 u
 e

en
 o

ve
rli

jd
en

 m
el

de
n?

Be
l d

an
 0

80
0 

81
92

 (2
4 

uu
r p

er
 d

ag
). 

w
w

w
.y

ar
de

n-
lu

ci
a.

nl

   
“I

k 
he

lp
 

u 
gr

aa
g 

bi
j 

   
ee

n 
go

ed
 

   a
fs

ch
ei

d.”

Er zijn weer nieuwe vragen van lezers binnengekomen, hartelijk dank daarvoor!
2 nieuwe vragen:
-  Bij het regelen van een uitvaart wordt er altijd om een opdrachtgever gevraagd.  

Wie mag dit zijn?
-  Mogen er persoonlijke spullen bij iemand in de kist gelegd worden?

De dood leeft! Niet alleen bij de mensen die iemand hebben verloren, maar ook bij de 
mensen die mij aanspreken na een uitvaart of bijvoorbeeld na een sportles. In deze rubriek 
wil ik graag uw vragen over alles omtrent de dood beantwoorden. Ook vragen over praktische 
zaken zoals <iets met uitvaart>. Geen vraag is te gek, stel ze gerust. Het hoeven niet alleen 
maar vragen over de dood te zijn, het mogen ook zeker hieraan gerelateerde vragen zijn bij-
voorbeeld over erfrecht. Ik heb een grote kring mensen om mij heen die hierbij ondersteunen 
zoals bijvoorbeeld een notaris, een jurist, maar ook collega’s uit mijn vakgebied.

Tot slot geef ik nog de antwoorden op de vragen hierboven:
1)  In principe mag iedereen opdrachtgever zijn. Alleen mag het maar één persoon zijn. 

Diegene geeft opdracht tot de begrafenis of crematie en tekent hiervoor. Zo is diegene 
rechthebbende op de as of het graf. 

2)  Dit mag, zolang het geen batterijen zijn of andere schadelijke stoffen voor het milieu.  
Glas is bij een crematie ook niet toegestaan.

Heeft u ook vragen over dit of aanverwante onderwerpen? Stuur ze naar mijn adres en ik 
beantwoord uw vraag in deze rubriek. Ik wens u alle goeds en geniet van het leven!

Vraagbaak: Vraag-vaak

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.”

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.”

Vraagbaak: Vraag-vaak
Wat weegt een urn met as? Mag ik zelf mijn dierbare verzorgen na het overlijden? 
Zomaar wat vragen die ik tegenkom in mijn dagelijkse praktijk als zelfstandig uitvaartondernemer. 

De dood leeft! Niet alleen bij de mensen die iemand hebben verloren, maar ook bij de mensen die mij 
aanspreken na een uitvaart of bijvoorbeeld na een sportles. In deze rubriek wil ik graag uw vragen over alles 
omtrent de dood beantwoorden. Ook vragen over praktische zaken zoals <iets met uitvaart>. Geen vraag is 
te gek, stel ze gerust. Het hoeven niet alleen maar vragen over de dood te zijn, het mogen ook zeker hieraan 
gerelateerde vragen zijn bijvoorbeeld over erfrecht. Ik heb een grote kring mensen om mij heen die hierbij 
ondersteunen  zoals bijvoorbeeld een notaris, een jurist, maar ook collega’s uit mijn vakgebied.

Tot slot geef ik nog de antwoorden op de vragen hierboven:
1) Een urn met as weegt gemiddeld 4 kilo. 
2) U mag uw dierbare zelf verzorgen maar wel nadat de schouwarts de dood heeft geconstateerd.

Heeft u nu ook brandende vragen over dit of aanverwante onderwerpen? Stuur ze naar mijn adres 
en ik beantwoord uw vraag in deze rubriek.  
Ik wens u alle goeds en geniet van het leven!

Birgit Boer, Yarden & Lucia Uitvaartzorg

Yarden & Lucía Uitvaartzorg
Antwoordnummer 669
6950 VH  Eerbeek
(postzegel niet nodig)

Mailen kan natuurlijk ook: 
birgit@lucia-uitvaartzorg.nl

Luisteren, helpen, organiseren 
en er zijn, dat is mijn motto!

A
ls

 e
rv

ar
en

 u
itv

aa
rt

ve
rz

or
ge

r i
n 

de
 re

gi
o 

Zu
tp

he
n 

en
 

om
st

re
ke

n 
w

ee
t i

k 
da

t e
en

 b
et

ek
en

is
vo

lle
 m

an
ie

r v
an

 
af

sc
he

id
 n

em
en

 h
el

pt
 b

ij 
he

t r
ou

w
pr

oc
es

. D
aa

ro
m

 
on

de
rs

te
un

 e
n 

in
sp

ire
er

 ik
 u

 b
ij 

he
t o

rg
an

is
er

en
 v

an
 

 
ee

n 
be

gr
af

en
is

 o
f c

re
m

at
ie

. 
U

 k
un

t m
ij 

be
lle

n 
op

 0
31

3 
76

9 
00

5 
of

 0
6 

18
8 

85
3 

82
.

Ya
rd

en
 &

 L
uc

ía
 U

itv
aa

rt
or

ga
ni

sa
tie

Lo
ub

er
gw

eg
 1

, 6
96

1 
EJ

  E
er

be
ek

W
ilt

 u
 e

en
 o

ve
rli

jd
en

 m
el

de
n?

Be
l d

an
 0

80
0 

81
92

 (2
4 

uu
r p

er
 d

ag
). 

w
w

w
.y

ar
de

n-
lu

ci
a.

nl

   
“I

k 
he

lp
 

u 
gr

aa
g 

bi
j 

   
ee

n 
go

ed
 

   a
fs

ch
ei

d.
”

A
ls

 e
rv

ar
en

 u
itv

aa
rt

ve
rz

or
ge

r i
n 

de
 re

gi
o 

Zu
tp

he
n 

en
 

om
st

re
ke

n 
w

ee
t i

k 
da

t e
en

 b
et

ek
en

is
vo

lle
 m

an
ie

r v
an

 
af

sc
he

id
 n

em
en

 h
el

pt
 b

ij 
he

t r
ou

w
pr

oc
es

. D
aa

ro
m

 
on

de
rs

te
un

 e
n 

in
sp

ire
er

 ik
 u

 b
ij 

he
t o

rg
an

is
er

en
 v

an
 

 
ee

n 
be

gr
af

en
is

 o
f c

re
m

at
ie

. 
U

 k
un

t m
ij 

be
lle

n 
op

 0
31

3 
76

9 
00

5 
of

 0
6 

18
8 

85
3 

82
.

Ya
rd

en
 &

 L
uc

ía
 U

itv
aa

rt
or

ga
ni

sa
tie

Lo
ub

er
gw

eg
 1

, 6
96

1 
EJ

  E
er

be
ek

W
ilt

 u
 e

en
 o

ve
rli

jd
en

 m
el

de
n?

Be
l d

an
 0

80
0 

81
92

 (2
4 

uu
r p

er
 d

ag
). 

w
w

w
.y

ar
de

n-
lu

ci
a.

nl

   
“I

k 
he

lp
 

u 
gr

aa
g 

bi
j 

   
ee

n 
go

ed
 

   a
fs

ch
ei

d.
”

Lezing Simone 
van der Vlugt bij 
Boekhandel Oonk
TWELLO.- a.s. zondag komt Simone 
van der Vlugt bij Boekhandel Oonk 
vertellen over haar boeken. Ze heeft 
thrillers, jeugdboeken kookboeken 
en historische romans geschre-
ven.  Simone is vooral bekend van 
haar thrillers zoals ‘Niemand vertel-
len’  ‘Vraag niet waarom’ en ‘Mor-
gen ben ik weer thuis’ . Haar nieuwe 
historische roman ‘Nachtblauw’ ligt 
net in de winkels. Ze zal worden ge-
interviewd door Jennefer Mellink. 
Kom een dezer dagen een gratis 

Renovatie en uitbreiding landhuis 
Het Wezeveld vordert gestaag

TWELLO.- Sinds vijf maanden staat het historische gebouw Nieuw We-
zeveld in de steigers en wordt er door Nikkels bouwbedrijf bv hard 
gewerkt aan de nieuwbouw en renovatie van dit project. De prognose 
is dat de bouwwerkzaamheden eind 2016 afgerond zullen zijn. Het 
Nieuwe Wezeveld krijgt een nieuwe bestemming: een woonlocatie voor 
zorgbehoevenden met dementie. Zorginstelling Martha Flora uit Am-
sterdam zal haar intrek nemen in het prachtige historische landhuis. 

Wie er langsloopt of fietst en meer 
wil weten over de historische ach-
tergrond van het landhuis, die kan 
de informatie lezen op het bord bij 
de oprit, dat Lionsclub Voorst en 
Oudheidkundige Kring Voorst heb-
ben geplaatst: 
Het Nieuwe Wezeveld werd in 1869 
gebouwd door C.A.A. baron van 
Hövell tot Westerflier. Het landhuis 
kwam in plaats van een herenhuis 
aan de Oude Wezeveldseweg dat 
in 1870 werd afgebroken. De baron 
liet in 1911 het bordes veranderen 
in een zogenaamde koetsenpoort 
en in 1947 werd het landgoed door 
‘De Salesianen van Don Bosco’, een 
kloosterorde, aangekocht. Deze liet 
in 1961 de Heilige Hart Kapel bou-
wen, die door architect Herman 
Beekman (98) werd ontworpen. 
Vanaf 1966 was hier een orthopeda-
gogisch instituut gevestigd en de Sa-
lesianen verkochten het Wezeveld 
in 1990 aan Stichting ‘Jongenshuis 
Hoenderloo’. Tussen het Jongens-
huis en Orthopedagogisch Instituut 
’t Wezeveld vond in 1993 een fusie 
plaats en twee jaar later veranderde 
de naam in ‘Hoenderloo Groep’. De 
Hoenderloo Groep verliet het Weze-
veld in 2006. Het complex heeft tien 
jaar leeg gestaan en is aangekocht 

door de beleggingsmaatschappij 
Green Development.

Jos Wagemans (uitvoerder) en Hans 
Knol (projectleider) van Nikkels 
bouwbedrijf bv trekken dagelijks 
samen op om de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden te coördi-
neren. Ze leggen uit dat als eerste 
de drie grote houten barakken met 
slaaplokalen en een sportzaal zijn 
gesloopt. Bij het historische pand is 
er sprake van een gevelrenovatie en 
een interne verbouwing. De huidige 
werkzaamheden aan de buitenkant 
– renovatie aan de voegen en natuur-
stenen ornamenten - zijn volgens de 
uitvoerder bijna afgerond. De inde-
ling van het landhuis wordt aange-
past en, op de begane grond en eer-
ste verdieping, vervangen door een 
algemene ruimte, bibliotheek, ate-
lier en een keuken. De hoofdingang 
is vanwege de hoge trap verplaatst 
naar de zijkant van het landhuis 
waar het terrein wordt opgehoogd 
tot het niveau van traploos binnen-
lopen. 

Aan de achterzijde van het landhuis 
is men bezig met een forse uitbrei-
ding. Op de begane grond komen 
12 zorgappartementen, elk met ei-

gen badkamer, pantry en een woon/
slaapkamer. Dit herhaalt zich op de 
verdieping. Door een verbindings-
sluis met een grote glaspartij kun-
nen de bewoners straks vanuit de 
nieuwbouw naar het oude pand 
lopen en omgekeerd. Er wordt een 
parkachtige tuin aangelegd en er 
komt een groot terras voor de be-
woners aan de achterzijde van het 
landhuis. Aan de voorkant is reke-
ning gehouden met een ‘wadi’ in de 
vorm van een vijver, die het hemel-
water van de daken afvoert. Volgens 
Hans Knol is de nieuwbouw dusda-
nig ontworpen dat het past in het 
omliggende natuurgebied. “En ook 
de gevelafwerking is heel natuur-
lijk”, voegt Jos Wagemans eraan toe, 
“er is gekozen voor een leisteen uit 
Brazilië in combinatie met Western 
Red Cedar geveldelen en gevelstuc-
werk. Een bijzonder ontwerp van ar-
chitect Arcom uit Veenendaal want 
de lijnen lopen ‘uit het lood’; aan 
de buitenkant is alles schuin. Over 
de aankleding en uitvoering van de 
vertrekken is goed nagedacht en we-
tenschappelijk onderzoek vormt de 
basis van het ontwerp. Martha Flora 
is een particulier initiatief van di-
recteur Marco Ouwehand, voortge-
komen uit persoonlijke ervaringen 
met zijn eigen moeder Martha Flora, 
die aan Alzheimer leed. Sinds zij 
de diagnose Alzheimer kreeg begon 
Marco Ouwehand met de ontwikke-
ling van het zorgconcept en inmid-
dels zijn er vier huizen in Den Haag, 
Lochem, Gouda en Hoorn gereali-
seerd. 

toegangsbewijs in de winkel halen. 
Mocht u zondag nog bedenken dat 
u erbij wilt zijn, kom dan gerust bin-
nenlopen. 

Huiskamerconcert 
TERWOLDE.- Kom op visite! Op zondag 22 mei geeft muziekvereniging 
Ons Genoegen uit Terwolde een huiskamerconcert in het MFA van Ter-
wolde. 

Zeer gevarieerd programma
Gezellige zitjes, oude schemerlam-
pen, vloerkleden én een programma 
voor jong en oud dóór jong en oud 
vullen op deze zondagmorgen de 
huiskamer van Ons Genoegen.
Het concert wordt geopend door het 
jeugdensemble onder leiding van 
Maarten van de Kolk. Deze jonge en-
thousiaste muzikanten spelen sinds 
november samen en laten graag aan 
u horen wat ze in deze korte tijd al 
geleerd hebben.

Naast het jeugdensemble  zullen 
ook de slagwerkgroep en het orkest 
de huiskamer vullen met een zeer 
gevarieerd programma. De slagwerk-
groep, onder leiding van Marius 
Bongers, geeft , door de verschillen-
de soorten slagwerk en afwisselende 
muziekstijlen een mooie aanvulling 
op de fanfare klanken van de orkest 
van Ons Genoegen. Het enthousi-
asme en de muzikaliteit zullen de 
huiskamer ook deze keer weer vul-
len met een swingend programma.
Na de pauze zal het orkest, ook 
onder leiding van Maarten van de 
Kolk, de gasten meenemen in een 

zeer leuk en gevarieerd programma. 
Van blues, schlager naar Israëlische 
volksmuziek en alle muziekstijlen 
die daar tussen in liggen. Kortom 
een ochtend vol muzikaliteit en ge-
zelligheid.

Veilingitem MMM
Een speciaal tintje aan deze ochtend 
is de uitvoering van het veilingitem 
Dirigentencursus welke tijdens de 
Mega Muziek Marathon van 17 ok-
tober 2015 is geveild. Matthijs Boon 
was de gelukkige koper van dit item 
en zal het concert na de pauze ope-
nen met het muziekstuk van zijn 
keuze Bayerisch Schwaben. Ook Ro-
bert Kools heeft deze Dirigentencur-
sus gekocht tijdens het MMM maar 
was helaas deze ochtend verhindert. 
Hij zal zijn uitvoering geven tijdens 
het najaarsconcert.

Entree gratis
De deuren van de huiskamer in het 
MFA van Terwolde staan open vanaf 
11.15u en u wordt gastvrij verwel-
komd met een kopje koffie/thee. Het 
concert begint om 11.30u en de en-
tree is gratis. 

Beleef beestachtige 
avonturen bij 
Scouting de Vundelaar
TWELLO.- Zit jij in groep 1, 2, 3, 4, 5 óf 6? Dan heb jij geluk! Je bent uitgeno-
digd om op vrijdagavond 20 mei van 18.00 - 20.00 uur mee te gaan op avon-
tuur aan de Kerklaan 3 te Twello. De avond staat in het teken van dieren en 
buitenleven. In groepen gaan wij verschillende activiteiten doen, om jou te 
laten zien hoe leuk Scouting is. Je creativiteit, sportiviteit en/of nieuwsgie-
righeid zullen goed van pas komen! Deelname is gratis en het is niet nodig 
om je vooraf aan te melden. Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar 
welpenvundelaar@gmail.com. Laat de avonturier in je naar boven komen, 
dan gaan wij samen met een heleboel kinderen een leuke avond tegemoet!

Bezuinigingen bij zorgorganisatie Trimenzo 
REGIO.- Trimenzo krijgt net als 
andere zorginstellingen steeds 
minder budget voor het leveren 
van zorg aan haar cliënten. Dit is 
een gevolg van de landelijke be-
zuinigingen in de zorg. Het budget 
voor 2016 is aanmerkelijk lager 
dan vorig jaar, waardoor het ne-
men van bezuinigingsmaatregelen 
noodzakelijk is. 

Dit jaar ontvangt de organisatie van 
het Zorgkantoor nog maar 93% van 
het budget van de Wlz-zorg (langdu-
rige zorg) ten opzichte van de zorg 
die vorig jaar geleverd is. Dit budget 
is niet meer in evenwicht met de 
hoeveelheid uren die de organisatie 
inzet voor het leveren van zorg aan 
haar cliënten en dus met de kosten 

voor personeelsinzet. 
In de afgelopen periode zijn al veel 
bezuinigingen doorgevoerd die niet 
direct het zorgproces raakten zoals 
een forse teruggang in de overhead. 
Trimenzo is nu genoodzaakt om ook 
te gaan bezuinigen op de directe 
zorgverlening, waarbij het blijven 
leveren van verantwoorde zorg 
voorop staat.

De bezuinigingen worden gereali-
seerd door de zorgverlening op een 
andere manier te organiseren. Nog 
meer dan voorheen zal de organisa-
tie samen met haar cliënten en hun 
familie kijken welke zorg en onder-
steuning geboden kan worden, pas-
send bij de gestelde indicatie en op 
welke wijze deze maatwerk-zorg zo 

efficiënt mogelijk kan worden in-
gezet. Trimenzo heeft van oudsher 
een hoog kwaliteitsniveau en grote 
betrokkenheid bij haar cliënten, 
waardoor vaak meer wordt gedaan 
dan de indicatie. Ook zal in grotere 
mate een beroep worden gedaan op 
de mantelzorger om daar waar mo-
gelijk ondersteuning te bieden. 
Er verandert niets aan de zorg zon-
der vooraf overleg en alleen in het 
geval dit verantwoord is voor de be-
treffende persoon.

Met deze bezuiniging wil de orga-
nisatie een personeelsreductie re-
aliseren van 20 fte door natuurlijk 
verloop, het niet verlengen van tij-
delijke contracten en het beperken 
van de inzet van flexmedewerkers.



Romaterweg 8, 7391 TW Twello, 
Nieuwbouw bij Zwembad De Schaeck
info@schoonheidssalonbeautycol.nl
www.schoonheidssalonbeautycol.nl

Bel voor meer informatie of een 
intake gesprek 06-40222681

 

een 3 in 1 behandeling met microdermabrasie, 
low level laser met hyaluron en polisher met spf 30

Deze behandeling verstevigd de huid, verminderd 
rimpels & littekens, stimuleert de doorbloeding, 
verfi jnd de poriestructuur en geeft een frisse 
uitstraling aan de huid. Geschikt voor ieder huidtype.

Bij het boeken van 1 behandeling 

€25,- KORTING
Bij het boeken van 4 behandelingen 

€50,- KORTING
Bij het boeken van 6 behandelingen 

1 behandeling 
GRATIS t.w.v. €99,-

een 3 in 1 behandeling met micrrooddermabbbrraassie

MSP Huidverjonging

meer informatie of een

en ppoolisher met spf 30

pe.

n n

n n

IPL defi nitief ontharen
Nooit meer scheren, harsen of epileren start nu met defi nitief ontharen en heb er deze zomer al profi jt van.

50% KORTING per behandeling
Oksels 59,00 29,50Bikinilijn 79,00 39,50Bovenlip + kin 69,00 34,50Onderbenen 159,00 79,50

* Intake + testfl its GRATIS

Open huis
dagcentrum 
IJsselvallei

Zaterdag 
21 mei 2016 
van 11:00 uur
tot  15:00 uur

21 mei 
2016

Bewonder, onder het genot van een hapje en een drankje, het 
prachtige nieuwe dagcentrum op landgoed De Lathmer in Wilp. 
U vindt het dagcentrum bij Ingang 1 IJsselvallei aan de Molenallee.

www.fijnschilderen.nl  -  info@fijnschilderen.nl

Eens in de drie jaar tonen cursisten van 
Art Partout Academie voor Realistische Schil-

derkunst hun mooiste werk aan het publiek.

Academie voor Realistische Schilderkunst Deventer

Van Hetenstraat 57, 
Deventer 
Tel.: 0573 - 45 90 85
of 06-53265028

Academie voor Realistische Schilderkunst
Werk van cursisten     

LEBUÏNUSKERK in DEVENTER
Vrijdag 27 mei t/m zaterdag 4 juni 2016 

Openingstijden: ma. t/m zat. 10.00 - 17.00, zondag gesloten.

Een indrukwekkende expositie van meer dan 350 schilde-
rijen en tekeningen over uiteenlopende onderwerpen, zoals 
landschappen, stillevens, dieren, stadsgezichten, zeegezich-
ten en portretten. Voortgekomen uit de traditionele opleiding 
van Art Partout. Tijdens de expositie is er een sponsoractie 
voor kinderen van asielzoekers. U leest er alles over op onze 
website.

Gratis workshop in de Lebuïnuskerk
Op vrijdag 27 mei (van 12.30 - 15.00 uur) en zaterdag 28 mei  
(van 10.00 - 12.30 uur). Tijdens deze GRATIS work-
shop kunt u ervaren of de opleiding realistisch fijn-
schilderen voor u bestemd is. U maakt u een olie-
verf schilderij, wat u mee naar huis kunt nemen, en 
ontvangt u uitgebreide informatie over de opleiding.  
De workshop is gratis voor materialen vragen wij een bijdrage van  
e 10,=.  U kunt zich telefonisch of via mail opgeven. 

Verder zijn er nog gratis workshops op de academie  
op vrijdag 12 juni en op zaterdag 11 en 18 juni.

Meer dan 
350 werken

Opleiding al v.a. e 45,- per mnd.

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

50%
KORTING

TUINSLANG
Type Classic.
Met 20 meter
slang, sproeikop,
aansluitstuk en
muurbevestiging.
12 jaar garantie.
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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

Een ziek konijn…
…is een dood konijn. Dit is een uitspraak die zelfs wij als dierenarts 
wel eens gebruiken. De reden van deze uitdrukking zit in de aard 
van het beestje. Een konijn is een prooidier, een vluchtdier. Dat 
betekent dat hij extra kwetsbaar is als hij toont dat hij ziek is – 
roofdieren weten dat feilloos. Zodoende zien wij als mens ook pas 
laat dat ons konijn ziek is, en regelma� g té laat.

Vandaar dat preven� e van ziekte in dit geval extra belangrijk is. 
Vaccina� e speelt daarin een grote rol. Voor konijnen hebben we 
al langere � jd een goed vaccin tegen myxomatose en VHD, twee 
dodelijke ziekten. Helaas is er een nieuwe variant ontstaan van de 
ziekte VHD, genaamd type 2. Het gebruikelijke vaccin beschermt 
hier niet tegen. Onlangs is er een uitbraak van dit VHD type 2 
geconstateerd in onze regio. Een nieuw vaccin voor deze variant 
bestaat al wel, maar kent diverse haken en ogen. De belangrijkste 
daarvan is dat het slecht leverbaar is! Heel frustrerend als je alle 
konijnen zo snel mogelijk wilt beschermen. 

Als u ons doorgee�  dat u uw konijn(en) wilt laten enten, dan geven 
we u een seintje zodra dit mogelijk is. Kijk voor meer informa� e op 
onze website.

Even voorstellen...
TWELLO.- Wijkagent Marcel van Raan gaat afscheid nemen van Twel-
lo. Vanuit Eerbeek werd hij vanaf 2010 hier wijkagent en gaat dezelfde 
functie in Deventer bekleden.  Zijn opvolger is Atus Leleulya. Hij werkt 
hem persoonlijk in en introduceert hem in Twello.  Atus is 27 jaar ge-
trouwd met Jacqueline en heeft drie kinderen en even veel kleinkinde-
ren. 

Atus Leleulya is in Wierden (Twen-
te) geboren en opgegroeid in Nij-
verdal. Zijn politiecarrière is hij als 
reservist, de huidige Vrijwillige Poli-
tie, in Hellendoorn begonnen. Deze 
functie heeft hij van 1982 tot 1994 
vervuld om vervolgens in 1994 naar 
de beroepspolitie in Zoetermeer 
over te stappen. Daar startte hij zijn 
negenjarige loopbaan in de surveil-
lancedienst; vijf jaar recherche volg-
den. Als wijkagent is hij tenslotte 
overgeplaatst naar Rijswijk. Diverse 
verhuizingen vormden daarbij geen 
enkel probleem: “Ik zoek telkens een 
nieuwe uitdaging. En die is overal 
verschillend gezien problematiek, 
mensen en omgeving”, zegt hij met 
overtuiging. 

Zoals wel vaker was dit beroep ook 
bij Atus Leleulya een jongensdroom. 
“Als jongen vond ik het al een boei-
end beroep, waarin je veel spanning 
en actie kon verwachten”, merkt hij 
op. “Je kunt van alles meemaken op 
het gebied van criminaliteitsbestrij-
ding en hulpverlening bij voorbeeld. 
Het trekt me om mensen te kunnen 
helpen en men beweert dat ik erg 
sociaal ben ingesteld. De afwisse-
ling maakt het gewoon boeiend vind 
ik. Zo zit je in een gesprek met ie-
mand die een probleem heeft en zo 
ren je achter een verdachte aan.” 
Atus is wel globaal geïntroduceerd 
door Marcel, maar vindt zélf dat hij 
Twello als wijkagent nog veel beter 

moet leren kennen. Sinds eind ja-
nuari woont hij pas in Deventer. De 
stad die hij vroeger bezocht vanwege 
het uitgaansleven op de Brink, maar 
verder weinig kent. Hij zal dus in 
toekomst twee plaatsen moeten ver-
kennen. 

Vergeleken met Rijswijk vindt de 
wijkagent het wel meevallen met de 
criminaliteit in de gemeente Voorst. 
Wel herkent hij hetzelfde patroon 
van woninginbraak, auto- en fietsen-
diefstal. En de werkwijze blijft ook 
hetzelfde. Het Burgernet vindt hij 
een uitkomst en een welkom initia-
tief. Dat is in de afgelopen week nog 
gebleken toen er een inbreker actief 
was, die na een Burgernetmelding 
met behulp van alerte bewoners snel 
gepakt kon worden in een woning, 
waarin hij was gevlucht. “Mensen 
die via Burgernet zijn geïnformeerd 
kunnen vaak snel informatie ver-
strekken en steun bieden aan de 
inzet van de politie. Ik ben zélf be-
trokken geweest bij de aanhouding”, 
vertelt Atus. Hij vindt principieel 
dat waakzaamheid van burgers al-
tijd is geboden. Net als zelfredzaam-
heid en initiatieven met het oog op 
veiligheid. Ook buurtpreventiegroe-
pen kunnen enorm helpen om een 
buurt veilig te maken en te houden. 
“Let op hoe je je spullen achterlaat”, 
waarschuwt de wijkagent, “ik zie 
wel eens afvalcontainers onder een 
afdakje naast het huis staan, terwijl 

de ramen op de eerste verdieping 
openstaan. Of totaal onverlichte wo-
ningen, terwijl de mensen op vakan-
tie zijn. Tijdschakelaars helpen en 
zorg ervoor dat de woning niet on-
bewoond eruit ziet. Laat een kopje 
op het aanrecht staan of buiten op de 
tuintafel. Leg een pakje sigaretten in 
het zicht en een opengeslagen tijd-
schrift of boek of hang een jasje over 
de stoel. Zorg in ieder geval dat de 
woning nooit verlaten uitziet.”

Atus Leleulya heeft er zin in. Hij is 
politieman in hart en nieren en kent 
zijn missie en kernwaarden. Hij is 
zeer geïnteresseerd in mensen en 
wil graag dienstbaar zijn, hulp bie-
den en meehelpen Twello veilig te 
houden en dat maakt hem een inte-
ger persoon waar de burgers op kun-
nen rekenen. 

Motorclub Traditie

TWELLO.- De jaarlijkse pinkster-
weekend uittocht van Megafoon mo-
torrijders was dit jaar naar Camping 
Um Gritt in Bourscheid Luxemburg. 
Ja dat is die camping van het RTL 
programma IK VERTREK. Hier ont-
vangen Jan en Bertie sinds 2014 hun 
gasten op een zeer enthousiaste en 
gemoedelijke wijze. Een geweldig 
mooie plek in een dalletje met als 
uitzicht Burcht Bourscheid hoog bo-
ven de oever van de Sûre. 
Wat betreft onze Traditie, ruim 35 
keer hebben we met het pinkster-

weekend een locatie gevonden waar 
we naast de gewoonlijke kampeer 
activiteiten (Bier, BBQ en Brommer-
skieken) ook prachtige motor routes 
maken. Voor ieder niveau motor-
rijder creëren we een groep waarin 
hij of zij zich thuis voelt (net als de 
gebruikelijke zondagmorgenritten). 
Met de zeer gemêleerde ledengroe-
pen waar we jaarlijks mee op stap 
gaan is het altijd weer lachen gieren 
en brullen. Plezier maken om simpe-
le activiteiten zoals touwspringen, 
biervat beuren en een hersen kra-

kende quiz die daarna plaats maakt 
voor karaoke bij het kampvuur. Dit 
jaar kon naast alle campinggasten 
waarschijnlijk half Luxemburg er-
van genieten dat wij met zijn al-
len uit volle borst het Wilhelmus 
zongen. Wat dit weekend erg goed 
uitkwam toen we Pinksterzondag 
verrast werden door onze Nationale 
Trots, nee niet het Nederlands voet-
balelftal, maar een jochie van 18 jaar 
die vriend en vijand op het puntje 
van de stoel kreeg door historie te 
schrijven om als jongste F1 coureur 
de overwinning te pakken op een gi-
gantisch indrukwekkende wijze. Wij 
als club hadden wéér wat te vieren… 
wat vervelend. Dit jaarlijkse motor-
treffen van Megafoon leden is een 
traditie die we niet alleen in ere wil-
len houden maar elke keer proberen 
te verbeteren. Afgelopen jaar was de 
verbetering een gigantische bakplaat 
zodat onze vaste omeletten bakker er 
een collega bij nodig had. De groot-
ste kracht van dit MEGA gezellige 
weekend is echter de saamhorigheid 
en eensgezindheid. Het opruimen 
van ons kamp was dit jaar binnen 
het uur in kannen en kruiken. 
Ben U ook motorrijder en geïnteres-
seerd in onze motorclub? Kijk op fa-
cebook, bezoek onze website of kom 
gewoon langs op een vrijdagavond 
of zondagmorgen. 

Rectificatie Zwembad de Schaeck

In het artikel van afgelopen week stond dat de loungebank in samenwer-
king met Scouting Gelre Groep is gerealiseerd. Dit moet echter de Scouting 
Vundelaar zijn. 

Jurjen Achterkamp 
schutterskoning de Vecht 
DE VECHT.- Afgelopen zaterdag 
vonden de jaarlijkse Pinksterfeesten 
in de Vecht bij sv V en L weer plaats. 
Dit jaar maar één avond want vanwe-
ge de nog lopende competitie wordt 
het jaarlijkse familievoetbal, normaal 
op Pinkstermaandag gespeeld, ver-
plaatst naar zondag 29 mei. Met re-
gen, en bijna de helft minder in gra-
den temperatuur dan met het vorige 

feest Dauwstappen, begon een dikke 
dertig deelnemers om 20.00 uur aan 
het vogelschieten. Tegelijk met het 
eerste schot was het voor de beste 
schutter van vorig jaar, Martin Dieker 
al raak. . . de kop was eraf. En ook 
redelijk snel volgden de vleugels, 
maar de rest liet nogal op zich wach-
ten. Tegen kwart over tien viel dan 
toch eindelijk het laatste beslissende 

schot en werd de romp afgeschoten 
door Jurjen Achterkamp, die later 
werd gehuldigd tot schutterskoning 
2016. De prijs, een vat bier, lieten ve-
len zich smaken al moesten ze in de 
tent nog wel even opwarmen. Maar 
dit was al snel het geval met de band 
X- Static, en huis-DJ Bart v/d Linde 
die er samen met de bezoekers weer 
een mooi feestje van wist te maken. 



SLIMREIZEN
STEDENDRIEHOEK

‘ Natuurlijk blijven we fi etsen 
na de Giro!’

De Giro d’Italia heeft het fietsvuur in onze regio flink 
opgelaaid.  Ook veel bewoners pakten de � ets tijdens 
allerlei Giro-evenementen. “Die sportiviteit houden we 
er natuurlijk graag in”, zegt Johan Kruithof, wethouder 
Mobiliteit bij de gemeente Apeldoorn. “Want � etsen is 
gezond én maakt onze regio beter bereikbaar. Daarom 
stimuleren we dat meer mensen met de � ets of e-bike 
naar het werk gaan. Bijvoorbeeld op het traject tussen 
Apeldoorn Centrum en Apeldoorn Zuid, waar nu veel 
vertraging is in de spits. We hebben de automobilisten op 
deze route in april geënquêteerd. Zodat we ze zo gericht 
mogelijk kunnen verleiden de auto te verruilen voor een 
� ets of het ov.” Johan zelf wacht niet op de uitkomsten van 
de enquête. “Nu het weer mooier weer wordt, pakt toch 
iedereen de � ets naar het werk?! Ik in ieder geval wel!”

Op www.slimreizenstedendriehoek.nl/ actie 
vind je leuke, sportieve acties. Probeer 
 bijvoorbeeld eens een e-bike uit en vraag 
hiervoor naar de slimme deals van Slim 
Reizen Stedendriehoek bij je werkgever.

Ook snel en sportief 
naar je werk? 

ZO SPORTIEF ALS DE GIRO-RENNERS

FIETS OOK NAAR JE WERK!

Johan Kruithof (Fotograaf: Rob Voss)

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

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

 
Voorster Nieuws 2014: 
Advertentie 36x100 mm € 22,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

 
 

 Het adres voor het complete aanbod

• Tuinaanleg     • Tuinonderhoud     • (Sier)bestrating     
•Beplanting     •Snoei- en zaagwerk     •Tuininrichting 

www.hoveniersbedrijfjutten.nl
Quabbenburgerweg 21, Terwolde 

T: 0571 - 290 803 M: 06 - 1051 66 55

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

www.beregenen.nl

Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling
Waterpompen

Wij zoeken een ervaren

Chauffeur
voor een kipper- of 

knijperauto
Woonachtig in Apeldoorn of omstreken
Bij interesse bel: 06-51121025

Transportbedrijf
Hertgers BV

Klarenbeek
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Berends & Slump
Duistervoordseweg 49
7391 CB Twello
T 0571 - 27 44 40
E info@berends-slump.nl
I www.berends-slump.nl

RegioBank
meest
klantgerichte
bank

RegioBank wil graag iedereen persoonlijk bedanken!

Winnaar CCDNA Award2016 categoriebanken

Slapen op school

TWELLO.- Basisschool de Hietwei-
de had deze week een feestweek. 
Zij verhuizen volgende week name-
lijk naar het Baken. Groep 8 mocht 
donderdag op school blijven slapen. 
We hebben na het eten (iedereen 
had zelf iets klaargemaakt) onze ‘ka-
mer’ ingericht. De meisjes sliepen 
in groep 8 en de jongens in groep 
7. Vervolgens hebben we de avond/ 
nacht ingevuld met het spelen van 
‘Weerwolven’, verstoppertje spe-
len door de hele school, een Bonte 
Nacht, fietsen door de school, het 
kijken van de ‘Kampfilm’, dansen en 
nog veel meer dingen die je nor-
maal nooit op school mag doen. Om 

twaalf uur precies hebben we gezon-
gen voor Alicia en Isa. Zij werden 
allebei jarig om die tijd. Dat is wel 
heel speciaal. Rond twee uur gingen 
de meeste kinderen slapen. Het was 
warm en vroeg licht dus rond half 
zeven werd iedereen wel weer zo’n 
beetje wakker. Om acht uur gingen 
we aan tafel voor het ontbijt. Deze 
werd verzorgd door Isa en Alicia. Zij 
trakteerden op lekkere croissantjes 
en bolletjes met beleg. Ook voor het 
drinken was gezorgd. Wat een leuke 
en lekkere traktatie zeg! Al met al 
een hele gezellige tijd. We zullen het 
nooit vergeten. Voor foto’s kijk gerust 
even op de site www.hietweide.nl

Appartementen Marktplein blijken zeer gewild

Wethouder Lagerweij (r) op weg naar het hoogste punt van de appartementen om de officiële 
handeling te verrichten.

TWELLO.- “Een bijzonder gebouw 
op een bijzondere plek”, zo om-
schreef Yolanda Winkelhorst (direc-
teur Ijsseldal Wonen) het in aanbouw 
zijnde appartementen complex op 
het Marktplein. Vorige week woens-
dag bereikten de bouwers het z.g. 
hoogste punt en kreeg e.e.a. een fees-
telijk tintje. Toekomstige huurders, 

winkeliers, buren en het bouwteam 
keken toe hoe wethouder Lagerweij 
naar het hoogste punt werd gehesen 
om aldaar de officiële handeling uit 
te voeren. Directeur Winkelhorst 
sprak haar waardering uit over de 
voortgang van het complex: “Knap 
werk en dit zonder al te veel overlast 
voor de omgeving”. Dat het wonen in 

Twello voor velen een grote wens is 
blijkt uit het grote aantal inschrijvin-
gen voor deze appartementen. Voor 
deze 22 nieuw te bouwen woningen 
kreeg IJsseldal Wonen maar liefst 66 
aanvragen van gegadigden binnen. 
Naar verwachting kunnen de eerste 
bewoners eind oktober begin novem-
ber hun intrek nemen.

Kruidenvrouwen van Nu
WELSUM.- Donderdag 19 mei komt kruidenexpert  Marry Foelkel naar de 
Vrouwen van Nu in Welsum. Zij is ook bekend als het kruidenvrouwtje  uit 
Beekbergen. Zij gaat de dames voorlichten over de gezondheid ondersteu-
nende werking van kruiden. De dames van de afdeling Oene zijn deze avond 
ook van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur, in dorpshuis “de 
Bongerd” te Welsum.Op 26 mei wordt een stekjesochtend gehouden. Op de 
parkeerplaats van het dorpshuis kunnen de dames zowel kamer- als tuin-
planten ruilen. Zo verwachten zij een fleurige zomer in Welsum. Het jaar-
lijkse reisje van de dames is op donderdag 9 juni a.s.. Zoals ieder jaar is de 
bestemming een verrassing.  Voor informatie kunt u terecht bij Gezien Visch 
tel:  0571291866.

Zeer geslaagde rommel- en antiekmarkt 
met geweldige opbrengst

TERWOLDE.- De zaterdag voor 
Pinksteren staat in Terwolde tradi-
tioneel in het teken van de plaat-
selijke rommel- en antiekmarkt ten 
gunste van het onderhoudsfonds 
van de Cosmas en Damianus kerk. 
De organisatoren hadden, geholpen 
en gesteund door de plaatselijke be-
volking, weer een ongelofelijke hoe-
veelheid spullen, curiosa, -planten, 
werktuigen en andere opmerkelijke 
artikelen bij elkaar weten te brengen
De markt was weer opgezet volgens 
oud en vertrouwd concept. Het eve-
nement vond weer plaats op het ter-
rein van de familie Kloosterboer aan 
de Kuiperstraat. Er was een groot 
parkeerterrein ingericht, waarbij 
de zéér billijke parkeergelden een 
mooie basis vormden voor de op-
brengst van het geheel. Op het ter-
rein waren weer de nodige catering 
tenten opgezet waar het hongerige 
publiek van koffie, broodjes en/of 
pannenkoeken werd voorzien. De 
al genoemde plantenhoek blijkt in-
middels al publiek te trekken, die 
speciaal voor die planten naar Ter-
wolde komen. De lange strook met 
gereedschappen blijkt ieder jaar 
weer een grote groep vaste bezoekers 

te trekken, terwijl bij de meubelhoek 
toch meer wisselend publiek komt 
(vooral jonge kamerbewoners e.d.). 
De kramen met kunst, potteriën, kle-
ding, schoenen en speelgoed trek-
ken ieder voor zich een heel eigen 
publiek, maar in de grote tent bleek 
het dit jaar nog sterker dan in vorige 
edities wel een recordpoging. De 
tent was dit jaar een stuk groter dan 
in voorgaande edities. Dat was ook 
nodig, want er was een enorme col-
lectie boeken, platen, brocante, elec-
trische en electronische apparatuur 
en huishoudelijke spullen. De meer 
dan honderdvijftig vrijwilligers 
kwamen handen en voeten te kort. 
Vele duizenden bezoekers wilden, 
vooral na de eerste aftrap, alles te-
gelijk bekijken, betasten en gelukkig 
ook vaak kopen.

Tijdens de veiling, die om elf uur 
van start ging, ging weer een keur 
aan bijzondere spullen van de hand. 
Het lukte afslager Peter Schrijver 
wel om het publiek te vermaken 
maar het bleek moeizaam om de 
aanwezige liefhebbers te verleiden 
tot stevige inzetten. Mogelijk kwam 
dat ook omdat er wat weinig concur-

rentie bij de kopers was. Er waren 
wel veel liefhebbers, maar slechts 
een enkele professionele handelaar. 
De meeste vertegenwoordigers van 
dat gilde waren naar Barneveld afge-
reisd, waar zij in de meeste gevallen 
van een natte kermis thuiskwamen, 
omdat daar in tegenstelling tot Ter-
wolde weergod Pluvius wel stevig 
huishield.

Tijdens de afsluitende nazit, waarbij 
de vrijwilligers met vereende krach-
ten het terrein weer opschoonden 
werd de balans opgemaakt. Evert 
Slijkhuis kon melden dat de eerste 
telling een opbrengst van ruim ze-
ventien duizend euro te zien gaf, 
waar de opbrengst van de overge-
bleven metalen nog bij opgeteld zal 
moeten worden.

VANAF 22 MEI ZIJN WIJ 
WEER OPEN OP ZONDAG!

van 9:30 - 13:30 uur

Bakker Bart 
Van Ghentstraat 5 

7391 CR Twello
WWW.BAKKERBART.NL

http://www.hietweide.nl


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

Anklaarseweg 97A (t.o. Robur et Velocitas) 
7317 AS Apeldoorn. Tel. 055 57 88 005 

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, ONDERHOUD 

EN REPARATIE

Pijnappel
ScootMeer dan 20 verschillende typen 

scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,-

Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op: 
www.scoot.nu

Meer dan 20 verschillende typen 

Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.Scootmobielen

- 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

 

Pe
utercentrum

voor spel en ontwikkeling

www.dekruimelkring.nl 

voor spel en ontwikkeling

telefoon (0571) 27 28 82

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

Tuinen De 
Roode Hoeve

Binnenkort
Rozenweekend!

Info volgt.

Middendijk 14, 
Nijbroek

www.tuinenderoodehoeve.nl

HUBIJ VERHUUR

LOCATIE: Twello

LIGGING: aan doorgaande weg naar A1/A 50

AANVAARDING: geheel in overleg

INFORMATIE: Ben Hutten,  06-55153175

DIVERSE OBJECTEN 

TE HUUR
� Bedrijsruimten,  100 t/m 600 m2

� Praktijkruimten, 30 t/m 90 m2

� Kantoorruimten, 30 t/m 90 m2

Tweet van de week: De 
student is het cement in de 

samenleving. Surf naar: 
www.Voorst.PvdA.nl

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

06-13456651

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

ello 

ops: 

ntspannen  

ren  

omer 

yogahouse.nl 

Welkom bij een van 
onze zomer workshops:
28 mei
Yoga als kunst van het 
ontspannen
2 juli
Yoga met Mindful Schilderen
8-10 juli 
Op pad met Yoga in de zomer

Clare McGregor & Wouter Hijweege
Kruisvoorderweg 18 Twello
e-mail: info@theyogahouse.nl
Voor les� jden en programma zie: 
www.theyogahouse.nl

Het Yogahuis 
in Twello
Mindfulness Yoga en Retraites

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Rechtstreeks uit limburg
Asperges heel kilo  2.49

   kilo 0.99

   2 kilo 2.99

   2 stuks 0.99

Rabarber

Fuji appel

Komkommers
Chinese kool per stuk  0.99

Krop sla: XXL    0.89

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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 vergoe-
ding. 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
MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

Stihl going 
Strong

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Heeft u iets aan te bieden 
of bent u naar iets 
opzoek, plaats een Puntje
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Grootse Expositie in de Lebuïnuskerk

Eens per drie jaar tonen cursisten 
van Art Partout hun beste wer-
ken aan het publiek. Meer dan 350 
schilderijen en tekeningen over 
uiteenlopende onderwerpen zoals 
landschappen, stillevens, dieren, 
stadsgezichten, zeegezichten en 
portretten zijn te bezichtigen in de 
mooie ambiance van de Lebuïnus-
kerk in Deventer. 

Veel van de werken worden door de 
exposanten ook te koop aangeboden.
Academie voor Realistische Schil-
derkunst is in vijftien jaar uitge-
groeid tot de grootste particuliere 
academie van Nederland. Het bij-
zondere concept van het ambach-
telijk realistisch leren schilderen of 
tekenen spreekt veel mensen aan  
waardoor cursisten uit het hele land 

de academie in Deventer weten te 
vinden.

Gratis workshop; op vrijdag 27 en 
zaterdag 28 mei wordt in de kerk 
een gratis workshop fijnschilderen 
met olieverf gegeven. U ervaart door 
het maken van een schilderij met 
olieverf, die u na afloop mee naar 
huis kunt nemen, dat schilderen he-
lemaal niet zo moeilijk is als je maar 
de juiste begeleiding krijgt. U kunt 
zich telefonisch of per mail aanmel-
den voor deze gratis workshop. Voor 
de materiaalkosten vragen we een 
bijdrage van 10,-- p.p. U ontvangt 
ook uitgebreide informatie over de 
opleiding realistisch fijnschilderen.

Sponsoractie t.b.v. 
vluchtelingen kinderen
Evenals tijdens de vorige expositie 
in 2013, toen alle cursisten een ge-
zamelijk schilderij vervaardigden 
opgebouwd uit vakjes van 10x10 
cm., zal ook dit jaar een gezamelijk 
schilderij worden gemaakt, maar 
dan door bezoekers. Iedereen kan 
een vakje van 10x10 cm. doneren 
voor e 2,50 en dit aan de hand van 
een voorbeeld zelf inschilderen. Het 
geheel vormt dan een schilderij van 
180x110 cm.. De totale opbrengst 
komt evenals vorige keer ten goede 
aan een goed doel. Deze keer aan 
speelgoed voor kinderen van vluch-
telingen. Contact: tel. 06-53265028 
of info@fijnschilderen.nl

DEVENTER.- Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst 
houdt van 27 mei t/m 4 juni een  expositie van werken van haar cur-
sisten. Openingstijden van maandag t/m zaterdag van 10.00- 17.00 uur. 
Zondag gesloten. Toegang gratis.

Schoolvoetbal regiofinales meisjes de Bongerd 

APELDOORN/TERWOLDE.- Op 
woensdagmiddag 11 mei hebben 
de meisjes van de Bongerd uit Ter-
wolde gevoetbald voor het regio-
naal schoolvoetbalkampioenschap. 
Zij waren als winnaars uit de eerste 
ronde gekomen van de gemeente 
Voorst en moesten het nu opnemen 
tegen de winnaars van de andere 
gemeente uit regio Apeldoorn. Het 
werden spannende wedstrijden. De 
eerste wedstrijd tegen de kampi-
oen uit Apeldoorn werd nipt ver-
loren met 1-0. Spannend tot aan 
het eind, maar de stootkracht van 
de meisjes uit Terwolde bleek toch 

niet voldoende om er een punt uit 
te slepen. De tweede wedstrijd ver-
liep voorspoediger. Al snel kwam 
de ploeg op 1-0 te staan dankzij 
een prachtige vrije trap van Jen-
nifer Witteveen van zo’n 15 meter 
afstand. Danielle Zweers scoorde de 
2-0 na een prachtige solo tussen vier 
tegenstanders door. De derde wed-
strijd bleek een hele zware te wor-
den. De tegenstanders uit Eerbeek 
hadden een levensgevaarlijk talent 
in de spits die uit alle hoeken het 
doel van keeper Loes Kingma onder 
vuur nam. Gelukkig gingen ze vaak 
net langs de goal of over. Loes ver-

dedigde met verve haar doel, maar 
kon niet voorkomen dat er toch 
tweemaal gescoord werd. De vierde 
wedstrijd was lange tijd spannend 
en tot een paar minuten voor tijd 
kon het nog alle kanten op. Jammer 
genoeg bleek ook hier de tegenstan-
der uit Zutphen net iets gevaarlijker 
en wist de wedstrijd met 2-0 te be-
slissen. De meisjes hebben ontzet-
tend hard gewerkt in een tropische 
atmosfeer. Ze bleven er voor knok-
ken en bleken ondanks de verliezen 
ontzettend sportief te blijven bij alle 
wedstrijden. Onze complimenten 
voor deze sportieve kanjers.

Schrijverscafé in 
Shakespeariaanse 
sferen
TWELLO.- Op veel plekken in 
Groot-Brittannië werd vorige maand 
de grote dichter en toneelschrij-
ver William Shakespeare herdacht. 
23 april (of 3 mei, afhankelijk van 
welke kalender u hanteert) was 
het precies 400 jaar geleden dat 
deze wereldberoemde schrijver en 
dichter overleed. In totaal schreef 
hij, tussen alle andere bezigheden 
door, 154 sonnetten, een aantal 
langere gedichten en 38 toneel-
stukken, verdeeld over drie genres: 
tragedies, historische stukken en 
komedies. En allen hadden betrek-
king op tijdloze, universele thema’s 
die tot op de dag van vandaag ge-
bruikt worden in theaterbewer-
kingen, opera’s, musicals en films. 
Vandaar dat het komende Schrijvers-
café in het thema ‘Shakespeare revi-
sited’ (‘Shakespeare verkronkeld’) 
staat. Alle schrijvers en dichters 
uit het café kiezen een titel uit één 
van Shakespeare’s toneelstukken en 
nemen die als ‘uitgangspunt’ voor 
één van hun verhalen of gedichten. 
Zo kunt u deze middag dus voor-
drachten verwachten rondom titels 
als: ‘Veel gedoe om niets’ - (Much 
Ado About Nothing), ‘De Getemde 

Feeks’ - (The Taming of the Shrew), 
‘De Vrolijke Vrouwjes van Windsor’ 
- (The Merry Wives of Windsor) of 
‘Een Midzomernachtdroom’ - (A 
Midsummer Night’s Dream). Maar er 
zijn natuurlijk véél meer mogelijk-
heden! 
Laat u dus verrassen door ‘Shake-
speare revisited’ in het altijd gezel-
lige en leerzame Schrijverscafé van 
Kunstkring Voorst op vrijdag 20 
mei van 16:00 tot 18:00 uur. (Inloop 
vanaf 15.30 uur, de toegang is gratis). 
www.kunstkringvoorst.nl/schrij-
verscafe 

Creatieve ‘Jonge ouder Inloop’ 
KLARENBEEK.- De wekelijkse inloopochtend in het MFC is op woens-
dag 25 mei (10.00 - 12.00 uur) weer speciaal bestemd voor jonge ouders. 
Aanstaande of jonge ouders met kinderen van nuljaar tot in de basis-
schoolleeftijd, maar uiteraard zijn ook opa’s, oma’s of oppasouders van 
harte welkom. De ‘Jonge ouder inloop’ is dit keer een creatieve ouder- en 
kindochtend. 
Tijdens deze ochtend kunt u als ouder, maar ook als groot- of oppasouder, 
lekker creatief bezig zijn met uw kind. Kinder- en Peuteropvang Klarenbeek 
verzorgt deze ochtend en draagt zorg voor de materialen. Creatieve ontwik-
keling is heel belangrijk bij (jonge) kinderen. Een kind dat zich creatief ont-
wikkelt, ontwikkelt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Het 
ontwikkelt naast zijn creativiteit en fantasie, ook zijn fijne motoriek waar-
bij de oog-hand-coördinatie vaak heel belangrijk is.  Met de loop hopen de 
dorpscontactpersonen in samenwerking met Kinderopvang Klarenbeek een 
laagdrempelige ontmoetingsplek te creëren voor aanstaande en jonge ouders. 
Enerzijds voor het contact en de gezelligheid. Anderzijds om ervaringen te 
delen en advies te krijgen van andere ouders hoe zij dat doen met slapen, 
voeden, verzorgen, et cetera. Dit in combinatie met informatieve activiteiten 
over bepaalde onderwerpen. Heb je zelf een onderwerp waar je als jonge 
ouder graag wat meer over zou willen weten of heb je een idee voor een ac-
tiviteit, laat het dan weten. Meld het op de ‘Jonge ouder inloop’ van 25 mei 
of neem contact op met de dorpscontactpersonen (dorpscontactpersoon@
klarenbeeksbelang.nl) of Kinderopvang Klarenbeek, 055-711 43 05. 

“het gevoel van angst begint in het hoofd, het gevoel van moed ook!”

“ANGST”

zondag 22 mei in de winkel
van 14.00-15.30 uur

Noteer ook alvast in de agenda 
donderdagavond 9 juni lezing Almar Otten

Noteer ook alvast

Haal uw gratis toegangsbewijs in de winkel

l

Lezing 
Simone van der Vlugt

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

mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl


Vlijtseweg 190  |  7317 AM APELDOORN  |  Tel.: 055 5219175  |  www.gijsbertsbv.nl  |  Open van maandag t/m zaterdag

Badkamers      Keukens      Wand- vloertegels      PVC vloeren      Wellness      Accessoires      Maatwerk            

5000 m2

showroom

Badkamers, 
keukens en 

tegels 

40 jaar

Maak online een afspraak 
op www.gijsbertsbv.nl Afslag Apeldoorn Noord

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

www.klompenfeestminitriathlon.nl

Organisatie Mini-Triathlon 
wenst alle deelnemers 

aan de Zwemweek 

veel succes!

Mini-triathlon
3 september 2016

Kom jij        ook?

iathlon nl

Kom
            oo

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

zorgverzekering. info: 06 15 
86 27 04

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf. Alle bouw-
werkzaamheden. Timmer-

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. Ook Tuinhuizen en 

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

nl

PUNTJES
Geen zin om te koken! www.

gewoonthuisbezorgd.nl

Graszoden e 2,25 Voor haag: 
Hedera’s, Laurier, Coniferen, 
Rhodo’s. Bloeiende planten. 

Klimplanten, Buxus, 
Sierbomen. Ook aanleg en 
onderhoud: Kwekeij De 

Tippe, Woudweg 87, 
Klarenbeek. Tel. 055-3011542

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
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Adri Alburg
Parelhoendreef 7
7391 EC  Twello
Tel. (0571) 27 32 07
adri.alburg@gmail.com
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Barbara Hoose
Maarten Tromplaan 57
7391 KK  Twello
Tel. (0571) 27 16 13
06 25 33 08 46
hoose036@planet.nl

KLARENBEEK
Bert Visser
Bosweg 22
7382 CC  Klarenbeek
Tel. (055) 301 21 85
mobiel 06 45 95 70 59
bertvisser@chello.nl
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WELSUM
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl
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Marc Roerdink
Amerstraat 26
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mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com
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Gerrie Groenewold
Rozemarijnstraat 34
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Klachten over bezorging:
All-Inn verspreidingen 

Tel. (0571) 27 41 37

8 juni buitenspeeldag

TWELLO.-  Meld je aan! Het aftellen 
is begonnen, want op 8 juni is het 
Buitenspeeldag. De initiatiefnemers 
Jantje Beton en Nickelodeon hebben 
al een paar honderd aanmeldingen 
van gemeenten, scholen, bedrijven, 
buurtverenigingen, ouders en kids 
ontvangen. Iedereen die kids een 
waanzinnige dag boordevol plezier 
wil bezorgen, kan een activiteit 
aanmelden. Steek de koppen bij 
elkaar, verzin samen met kinderen 
een spetterend programma en check 

Collecte Longfonds

Zeespiegelveranderingen
in de toekomst

Klimaatmodellen zijn vergelijkbaar met de computermodellen die wor-
den gebruikt voor de weersverwachtingen, alleen willen we nu een 
eeuw of langer vooruit kijken. Berekeningen met klimaatmodellen wor-
den gedaan voor verschillende toekomstscenario’s, met een hoge en een 
lage uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld. 
Hoe groot zal de wereldgemiddelde zeespiegelstijging zijn in 2100?
Volgens het IPCC (klimaatpanel van de Verenigde Naties) zal de zee-
spiegel gedurende de 21e eeuw wereldwijd met 26 tot 82 centimeter 
stijgen (2081-2100 t.o.v. 1986-2005). Dit is het gevolg van:
de uitzetting van het zeewater het smelten van gletsjers en kleine ijs-
kappen het gestage slinken van de grote ijskappen op Groenland en An-
tarctica toenemende sneeuwval op Antarctica afkalving aan de randen 
van de Groenlandse en de West-Antarctische ijskap minder opslag van 
water op land.
Met hoeveel zeespiegelstijging krijgt Nederland waarschijnlijk te maken 
in de 21e eeuw?  Regionale veranderingen in zeespiegel kunnen sterk 
afwijken van het wereldgemiddelde. Voor de Nederlandse kust houden 
de KNMI’06 scenario’s rekening met een zeespiegelstijging van 35 tot 
85 centimeter in 2100 ten opzichte van het niveau van 1990. De stijging 
is afhankelijk van de stijging van de atmosfeer temperatuur. Daarnaast 
moeten we in ons land nog rekening houden met bodemdaling.

Hogere temperaturen  op het weermenu.
Na het frisse wekend klimt het kwik deze week weer uit het dal om-
hoog.
Wel blijft het wisselvallig weer.
Donderdag een afwisseling van zon en wolken bij 19 graden.
Vrijdag een paar losse regenbuien bij 17 graden.
Zaterdag lijkt een regendag te gaan worden bij 18 graden.
Zondag een paar buien bij 17 graden.
Kortom wisselvallig weer.

Mark Wolvenne, 
Terwolde

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

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

Zomer
bloeiers
3 voor3 voor

5.00

Glasvezel in het buitengebied 
weer een stap dichterbij

Heterdaad aanhouding 
woninginbraak Wilp 

TWELLO.- Op dit moment zit de 
gemeente Voorst in  het voorberei-
dingstraject om een overeenkomst 
te gaan sluiten met de marktpartij 
CIF voor  de aanleg van glasvezel in 
het buitengebied. In de raadsverga-
dering van 18 april 2016 is de mo-
tie ‘het glas is halfvol’ aangenomen. 
Op 10 mei 2016 is er een raadsme-
dedeling geweest hierover waarin 
antwoord wordt gegeven op enkele 
onderdelen uit de motie ‘het glas is 
halfvol’. Het college heeft nader on-

derzoek verricht en is tot de conclu-
sie gekomen dat de gemeente Voorst 
op dit moment over voldoende in-
strumenten en middelen beschikt 
om tot een overeenkomst met CIF 
te kunnen komen. De belangrijkste 
elementen van de overeenkomst 
hebben betrekking op de leges, de 
graafdiepte, de degeneratiekosten 
en het toezicht. Geen van deze ele-
menten vormen een beletsel om tot 
een overeenkomst te komen met 
CIF.  Er wordt verwacht dat rond 20 

juni 2016 het convenant wordt ge-
tekend. Als dit is gebeurd dan moet 
CIF een overeenkomst sluiten met 
elke gemeente onderling. Daarna zal 
de vraagbundeling plaatsvinden. De 
gemeente Voorst heeft hiervoor € 
100.000  beschikbaar gesteld. Ver-
wacht wordt dat de vraagbunde-
ling over de zomer getild wordt. De 
vraagbundeling  zal ongeveer 3 tot 4 
weken duren.  Achter de schermen 
wordt er dus hard gewerkt door de 
gemeente Voorst.

TWELLO.- Van 23 t/m 28 mei is 
de collecte van het Longfonds. Dan 
gaan bijna 40.000 vrijwilligers op 
pad om geld in te zamelen voor long-
onderzoek. Geef aan de collectant en 
steun onze strijd voor gezonde lucht 
en gezonde longen. Het zal u niet 
ontgaan zijn: bekende en onbekende 
Nederlanders dagen elkaar uit om zo 

lang mogelijk hun adem in te hou-
den voor longonderzoek. Met deze 
actie wil het Longfonds mensen met 
gezonde longen laten voelen hoe be-
langrijk hun longen zijn en aandacht 
vragen voor baanbrekend onderzoek 
naar longreparatie. Doe ook mee op 
longfonds.nl en steun longonder-
zoek. 

WILP.- Op donderdag 12 mei 2016 
kreeg de politie een melding bin-
nen dat er aan het Buddezand te 
Wilp een inbreker door bewoners 
was overlopen. Direct werd er door 
verschillende politie-eenheden 
een zoektocht gestart. Tijdens deze 
zoektocht werd er onder andere ge-
bruik gemaakt van hondengeleiders 

en een politiehelikopter. Ook werd 
er gebruik gemaakt van een burger-
netactie en de whatsappgroep van de 
buurt. De buurt heeft met grote geta-
len meegezocht naar de inbreker en 
dit was niet zonder resultaat. Uitein-
delijk werd de verdachte rond 18:15 
uur aangetroffen in een badkamer 
van een woning achter een douche-

gordijn aan de Vermeersweg in Twel-
lo. De verdachte is aangehouden. 

of de activiteit in aanmerking komt 
voor subsidie. Aanmelden kan tot 8 
juni 2016 via www.buitenspeeldag.
nl.  Kinderen die een gaaf buiten-
speelidee hebben en dit willen or-
ganiseren tijdens de Buitenspeeldag 
kunnen subsidie aanvragen. Voor 
meer informatie en inspiratie surf 
naar www.buitenspeeldag-jantjebe-
ton.nl/. Dagelijks buitenspelen was 
vroeger heel gewoon. Tegenwoordig 
speelt één op de vijf kinderen niet of 
slechts één keer per week vrij bui-

ten. Met de Buitenspeeldag willen 
de initiatiefnemers onder de aan-
dacht brengen dat buitenspelen geen 
luxe is maar noodzaak. Juist in een 
tijd dat maar liefst 80 procent van 
de kinderen onvoldoende beweegt, 
levert buitenspelen een waardevolle 
bijdrage aan hun fysieke, mentale en 
sociale ontwikkeling. En dat hebben 
kinderen hard nodig in een maat-
schappij waarin veel van hen wordt 
verwacht en veel speelplekken zijn 
verwaarloosd. 



Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

TE HUUR

Klussen en bestrating, 
schilderen, tuinaanleg. 

WImvanVelde.nl (055) 323 
14 49 (De Vecht)

DE SCHILDER voor al uw 
schilderwerk voor binnen en 

buiten. Tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs. Tel. 06 

20033593

ACTIE HPL stroken merk 
Trespa va €4,99/m1. Bel 

Griffioen in Teuge 06-
41015473/ 055-3231307 (ook 

op Marktplaats)

MET SPOED 
WONING GEZOCHT
Werkende man zoekt 
per direct een kleine 

woning of appartement 
Tel. 06-49521947

PUNTJES

Voor het omzagen en snoeien 
van bomen, het leveren van 
houtsnippers en het snoeien 

van u tuin belt u met 06-
21437252

Te koop 8 hectare gras op 
stam. Gelegen bekendijk tel: 

06-54676945.

“Gun jezelf een moment” voor 
een passievolle massage door 
man en/of vrouw. Mail of bel 

voor inlichtingen/afspraak. 
Omgeving Apeldoorn. Contact: 
www.praktijkwoudhuis.nl

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

Printen, drukwerk, 
afwerking, ontwerp & 
gelegenheidskaarten

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

Omdat service niks 
bijzonders hoeft te zijn
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Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

www.veluwscollege.nl/twello

   Leren leven
Ooit had ik een platenspeler met de functie 
‘autoreturn’. Ik kan over platenspelers (‘pick ups’) 
praten zonder me een fossiel te voelen, want ze 
zijn weer helemaal ‘in’. Maar goed, die functie 

zorgde ervoor dat, wanneer de langspeelplaat 
afgelopen was, de arm van de platenspeler vanzelf 

omhoog kwam, de naald van de plaat tilde en weer 
helemaal aan het begin van de plaat liet zakken. Dan 

hoorde je dezelfde plaatkant nóg eens, zo vaak je maar 
wilde. Even wat gekraak en dan begon hetzelfde liedje weer. Het onderwijs 
doet me denken aan die plaat op ‘repeat’. Eens in de zoveel tijd lijkt alles 
opnieuw te beginnen. Hetzelfde liedje. Wat gekraak in Den Haag en daar 
gaan we weer. Voorbeeld: de Citotoets. Die moest maar wat later in het 
jaar afgenomen worden. Anders werd ie té zwaar meegewogen bij het 
advies van de basisscholen. En om dat laatste ging het toch vooral. Nu wil 
de minister alweer dat de eindtoets juist zwaarder gaat meewegen. Zodat 
leerlingen niet ten onrechte bevoor- of benadeeld worden. Wég vertrouwen 
in de leerkracht, return toetsmachine. En terug naar de tijd dat basisscholen 
zich gek oefenden met toetsen, om maar een hoge eindscore te halen. 
Ander voorbeeld: het massaal sluiten van scholen voor speciaal onderwijs. 
Die waren niet meer nodig, want we kregen ‘Passend Onderwijs’. Mooie 
naam, alleen jammer dat het net zo min past als een spijkerbroek die je 
drie maten te klein koopt: je knalt eruit. Inmiddels knallen de scholen uit 
elkaar en klinkt de roep alweer om een vorm van speciaal onderwijs. Deze 
week beginnen de examens. Op het examen van ‘mijn’ vak Nederlands is 
momenteel veel kritiek. Juist ook vanuit de vakdocenten. Het begrijpend 
lezen is teveel gericht op de structuur van de tekst, het is te kunstmatig, het 
gaat teveel om trucjes. Veel vragen en antwoorden zijn voor meervoudige 
uitleg vatbaar. ‘Het is een gedrocht’, schreef een collega in een artikel. 
Volgens mij ga je teksten vooral beter begrijpen wanneer je levenservaring 
opdoet. De context van zo’n verhaal begrijpt. En dan is het helemaal niet 
nodig om er van die gekunstelde, technische vragen over te gaan bedenken. 
Sommige dingen kun je niet toetsen. 
Mijn mentorklas was zomaar opeens op een ochtend, tijdens de 
buitenles gym, getuige van het overlijden van een medewerker van de 
sportvereniging. Onze gymdocent probeerde de man nog te reanimeren. 
Tevergeefs. Geen autoreturn. Een aangeslagen klas kwam terug op school. 
Samen erover praten, schrijven,  zwijgen. Begrip en hulp van alle kanten. 
Een collega die besluit die s.o. voor m’n klas maar even uit te stellen. Mijn 
collega van gym die ‘gewoon’ maar die hele dag door blijft werken, maar 
wel z’n verhaal kwijt kan en moet. En daartussendoor gaan we maar verder 
met toetsen. Cito’s. En oefenen. Proefexamens. Jongens en meisjes, héél 
veel succes de komende tijd met de examens. Gebruik alles wat je hebt 
geleerd van die soms wanhopige docenten… Want die willen maar één ding: 
dat jullie allemaal slagen. Zodat je weer dóór kan met datgene waar je het 
meest van leert: Leven!
 
Bert Jansen, docent Veluws College Twello

Uitvoering Crescendo met `Heppie 
Sterrenkoor` en blokfluiters Hagewinde

Verkeersles op De Bongerd

TERWOLDE.- Op maandag 9 mei 
hebben groep 7 en 8 van basisschool 
De Bongerd in Terwolde een dode 
hoekles gevolgd. Met het lespro-
gramma Veilig op Weg leerden de 
kinderen wat je het beste kunt doen 
als je een vrachtauto, bus of land-
bouwvoertuig op straat tegenkomt. 
Dankzij de inzet van Grondverzetbe-
drijf Herms en Veilig Verkeer Neder-
land, kregen de kinderen een leuke 
les over de dode hoek en andere 
zaken waar bestuurders van grote 
voertuigen mee te maken hebben.  

Veilig op weg 
Het lesprogramma Veilig op Weg be-
gint in de klas met een dvd en een 
quiz, waarin de kinderen leren wat 
de dode hoek is en hoe ze veilig 
kunnen omgaan met grote voertui-
gen in het verkeer. Met behulp van 
lesborden spelen de kinderen prak-

tijksituaties na. Maar het spannend-
ste gedeelte van de les is natuurlijk 
wanneer de kinderen plaats mogen 
nemen in de cabine van een echte 
vrachtauto.   

Oefenen met uw kind! 
Verkeer leer je pas echt door het te 
doen. Verkeerseducatie hoort dan 
ook niet alleen in de klas. Ook ou-
ders spelen een belangrijke rol. Be-
spreek af en toe de twee vuistregels 
met uw kind(eren).   
1. Ga nooit naast een vrachtauto 
staan maar blijf er rechts en ruim 
achter.   
2. Houd meer dan drie meter afstand 
aan alle zijden van de vrachtauto.  

De dode hoek in het verkeer 
Chauffeurs van vrachtauto’s, bussen 
en andere grote voertuigen hebben 
geen zicht op verkeer rechts naast 

hun auto en pal voor en achter hun 
auto. Jaarlijks vallen door ongeluk-
ken met de dode hoek rond de 10 
doden en enkele tientallen zwaarge-
wonden te betreuren. Het doel van 
de ‘dode-hoek-les’ is nul verkeers-
slachtoffers door de dode hoek van 
vrachtwagens.  
Verschillende maatregelen, zoals 
spiegels en camera’s op grote voer-
tuigen, maken de dode hoek kleiner, 
maar lossen het probleem niet hele-
maal op. Daarom is voorlichting let-
terlijk van levensbelang, vooral aan 
de meest kwetsbare verkeersdeelne-
mers: kinderen.  

Veilig op Weg is een initiatief van 
Veilig Verkeer Nederland en Trans-
port en Logistiek Nederland (TLN) 
en is mede mogelijk gemaakt door 
het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid Oost-Nederland.  

WILP.- Een gevarieerd muzikaal pro-
gramma met gastoptredens, tijdens 
het traditionele voorjaarsconcert 
van Brassband Crescendo uit Wilp, 
op zaterdag 21 mei. In de Dorpskerk 
van Wilp zal ook het `Heppie Ster-
renkoor` van de Lathmer optreden. 
Het koor is op 1 oktober 2015 van 
start gegaan en zal op deze avond 

zich voor het eerst presenteren voor 
het grote publiek. De leden komen uit 
Wilp en omstreken en ze prijzen zich 
zeer gelukkig met de vele  enthousi-
aste vrijwilligers.  Zij ondersteunen 
ze in het brengen naar de repetitie 
toe als wel de repetitieavond zelf . 
Dirigente van dit koor is Gerda Wei-
gand.  De blokfluiters van OBS de 

Hagewinde zullen deze avond ook 
van zich laten horen.  Crescendo 
vindt het belangrijk dat jeugd kennis 
maakt met muziek, muziek zorgt voor 
verbinding tussen. Vandaar dat deze 
avond de titel mag krijgen van `Hap-
py Together` . De Dorpskerk is vanaf 
19.15 uur open en het concert begint 
om 19:30 uur. De toegang is gratis.

KLARENBEEK

KORT
Spreekuren MFC
Wijkagent Cengiz Kara houdt van-
avond, woensdag 18 mei zijn maan-
delijkse spreekuur in Klarenbeek. 
Het spreekuur is van 19.00 tot 19.30 
uur in het bestuurskamer van het 
MFC aan de Bosweg 12-14. 
Aansluitend, van 19.30 tot 20.00 uur, 
houdt het bestuur van Klarenbeeks 
Belang maandelijks voorafgaand aan 
haar vergadering een spreekuur voor 
de bewoners van Klarenbeek en om-
geving. Voor nader informatie zie: 
website www.klarenbeeksbelang.nl 
welke ook de stand van zaken weer-
geeft van allerlei projecten. Klaren-
beeks Belang is ook bereikbaar onder 
tel. (055) 301 18 09.

Competitiespelers 
herenvolleybal 
SCK gezocht
De afdeling volleybal van SC Kla-
renbeek (SCK) is op zoek naar he-
ren die het leuk zouden vinden om 
competitievolleybal te gaan spelen. 
Momenteel wordt er gewerkt aan de 
oprichting van een tweede heren-
team. Zowel heren 1 als heren 2 kan 
nog een paar enthousiaste spelers 
gebruiken.
Lijkt het je leuk om bij SC Klaren-
beek te gaan volleyballen, of wil je 
vrijblijvend een keer meetrainen? 
Neem dan contact op met voorzitter-
volleybal@scklarenbeek.nl.

Nog rommel-  
marktspullen?
TWELLO.- Nog maar een maand 
en dan is het weer de derde za-
terdag in juni. De dag waarop 
traditioneel de rommelmarkt 
van Cadenza in de wei bij de 
molen staat. Hoewel we al heel 
veel spullen hebben verzameld, 
kan er altijd nog wat bij. Heeft 
u nog spullen, die wij kunnen 
verkopen? Bel met rommel- en 
antiekexpert Louis Debets (0571 
274190).

Fietsen voor 
ouderen
WILP.- Een groepje ouderen uit 
Wilp gaat op woensdag 25 mei 
weer fietsen. Wie graag mee 
wil fietsen kan zich melden bij 
Dorpshuis De Pompe. Om 13:00 
gaat de fietstocht van start

Thomas Weijenberg wint Carving Cup
VOORST.- Thomas Weijenberg, 
wonende aan de Rijksstraatweg 
144 te Voorst won afgelopen zon-
dag de Carving cup 2016 in Drou-
wen. Thomas behaalde de beste 
prijzen van de vakjury, hij won 
de publiekprijs en behaalde bij de 
Carvers Choice ook de eerste plek.

Thomas is al een aantal jaren bezig 
en heeft al vele mooie pronkstukjes 
gemaakt. Denk maar eens aan de 
indiaan bij Ribhouse (Voorst), de 
denker die in het Voorster gemeente-
huis staat (Twello) en de uilenboom 
aan de Rijksstraatweg (Voorst), een 
beeld van Jantje Beton bij de Wiek-
slag (Voorst), een hertenbeeld bij het 
Bruggenbos (een van de eersten in 
Twello), het ondertussen wereldbe-
kende beeld van de schaatser Stefan 
Groothuis, en nog veel meer om op 
te noemen. Thomas heeft op de bos-
bouwschool in Apeldoorn gezeten en 
heeft jaren in de bosbouw gewerkt. 
Zo is het werken met de kettingzaag 
begonnen. Thomas ging samen met 
collega’s indertijd de strijd aan wie 
er het meest creatief en vaardig was 
met de motorzaag. Zo is zijn passie 
begonnen en niet meer gestopt.

Thomas Weijenberg met zijn creatie: 
een hand waar vlinders uit wegvliegen.
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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
6% BTW op de plaatsings-

kosten van isolatieglas*
*zie voorwaarden op onze website

Hekwerkmani uw sierhekwerk specialist
REGIO.- Als u op zoek bent naar kwalita� ef hoogstaand (sier)hekwerk dan kunt u uitstekend 
terecht bij het in Diepenveen geves� gde bedrijf Hekwerkmani. 

HWM 
HEKWERKEN 

Voor een uitermate chique en uniek sierhekwerk 
rondom uw perceel werkt Hekwerkmani al jaren sa-
men met een ambachtelijke siersmederij met uit-
sluitend vakmensen. Uw ideale sierhekwerk wordt 
ontworpen op basis van uw persoonlijke wensen. Wij 
ontwerpen, leveren en plaatsen zowel klassiek als 
modern sierhekwerk. Op maat gemaakt en afgestemd 
op uw specifi eke wensen. Wij komen bij u thuis met 
showmodellen, meten in en maken een passende of-
ferte. Het ontworpen hekwerk wordt bij het vervaar-
digen, zowel aan de buitenkant en de binnenkant op� -
maal behandeld tegen roest door galvanisa� e. Daarna 
wordt het hekwerk tweemaal behandeld met een 
ijzersterke poedercoa� ng (in alle RAL kleuren) zodat u 
gegarandeerd bent van een onderhoudsvrij hekwerk.
Door deze manier van vervaardigen kunnen wij u 
garanderen dat uw hekwerk 10 jaar niet gaat roesten. 
Naast sierhekwerk verzorgen wij ook inrij- en inloop-
poorten in dezelfde s� jl als uw hekwerk. Ook leveren 
wij diverse automa� sche-opener-systemen voor uw 
hekwerk. Zo bent u van alle comfort voorzien. Dus 
voor ieder hek kunt terecht bij Hekwerkmani. Bent 
u op zoek naar een klassiek, modern of een opmaat 
gemaakt hek / inrijpoort dan bent u bij hekwerkmani 
aan het juiste adres. Wij kunnen uw specifi eke wen-
sen waarmaken. Wilt u uw naam erin gegraveerd of 
een speciale a� eelding hekwerkmani kan dat. Wij le-
veren en plaatsen hekwerken in Oost Nederland. Met 
name in de stedendriehoek en Salland. Nieuw in het 
assor� ment zijn de kant en klare gemetselde poeren. 
U hoe�  niet meer te wachten op de metselaar want 
de poer wordt kant en klaar geleverd. Wilt u een in-
tercom of een brievenbus in gemetseld hebben geen 
probleem.

Schoorsteenkappen
Schoorsteenkappen kunnen op elke gewenste maat 
maken met rechte of met krulpoten geleverd worden. 
Uitgevoerd in koper, roestvrijstaal. authen� ek en met 
de hand gemaakt. ook moderne kappen leverbaar. 
alle kappen worden gra� s gemeten en geplaatst (uit-
zonderingen daargelaten). Roestvrijstalen sierranden. 
Voor het schoorsteenvegen zijn onze kappen kantel-
baar (alleen de luxe uitvoering). 
 

Sierhekwerk
Hekwerkmani is DE specialist voor sierhekwerk op 
maat. Wij hebben geen standaardmaten en kunnen 
een hekwerk voor u maken die geheel aan uw maten 
en wensen voldoet. Ook als u een eigen ontwerp hebt 
is dat vaak geen enkel probleem voor onze vakkundige 
medewerkers. 
  
Inrijpoorten
Hekwerkmani biedt voor ieder model sierhekwerk 
een inrijpoort op maat. Een inrijpoort wordt door 
onze vertrouwde smederij vervaardigd en is hierdoor 
geheel aan uw eigen wensen en ontwerp aan te pas-
sen. Een inrijpoort is dan ook op iedere breedte en 
hoogte te maken en te leveren in zowel recht, half-
rond als toogmodel.

Prefab Gemetselde Poeren
Hekwerkmani levert kant en klare gemetselde poeren 
en muren voor uw hekwerk. De poeren en muren wor-
den bij u aan huis geleverd en direct geplaatst. Hier-
door worden de werkzaamheden bij u aan huis gemi-
nimaliseerd. Uw oprit ziet er s� jlvoller uit met onze 
zelf geproduceerde prefab mestelpoeren. De poeren/
pilaren kunnen verschillend worden afgewerkt. 

Hekwerkmani
Oranjelaan 50
7431 AD  Diepenveen
06-53551298
www.hekwerkmani.nl

Stationsstraat drie 
dagen lang USA-straat
TWELLO.- Binnenkort is Twello een (jaarlijks?) evenement rijker. 
De ondernemers, die aan de Stationsstraat zijn gevestigd, gaan 
met tal van feestelijke activiteiten de straat extra promoten. Zij 
organiseren in de maand juli een drie daags evenement onder de 
titel USAStreetfestival Twello.

Gedurende het driedaagse festival (15-16-17 juli) zal de Stationsstraat 
een Amerikaanse sfeer uitstralen. De straat wordt met vlaggen en slin-
gers versierd en de winkeletalages krijgen allemaal een z.g. USA Look. 
Bezoekers aan het evenement  kunnen rekenen op een programma 
dat voor een ieder wel wat te bieden heeft. Een gezellige braderie met 
tal van kramen en stands die zeer zeker de Amerikaanse sfeer zullen 
verhogen. En zo als bij een echt feest hoort, muziek, veel muziek. Voor 
de musici wordt er voor de winkel van Print & More een extra groot 
podium opgebouwd. Vrijdagmiddag (15 juli)  treedt countryzanger 
Marco Hemelrijk er als eerste op. Vrijdagavond is het podium voor 
de Twellose formatie Matthursday. (Soul, funk en swingende rock). 
Zaterdagavond en zondagmiddag (16 en 17 juli) treden achtereenvol-
gens op de formatie Poor John en als afsluiter Johnny and the gang-
sters of Love, die vanaf een heuse Caddilac een geweldige show 
geven. Ook Line Dancers en 
Countryzangers gaan zorgen voor 
de specifieke en kenmerkende 
Amerikaanse sferen.  Voor de kin-
deren is er de Playground met een 
draaimolen en een springkussen 
om naar hartenlust in te dollen. In 
de komende weken wordt er nog 
aan het programma gesleuteld om 
het USA festival tot een succes te 
maken. Noteer dus alvast in uw 
agenda de data 15, 16 en 17 juli 
om zeker te zijn dat u niets hoeft 
te missen van de festiviteiten in de 
Stationsstraat in Twello.

Weer zevenkoppig Team Cadenza
TWELLO.- De dames van het Twirl-
Team  Cadenza uit Twello zijn trots. 
Nog niet zo lang geleden gingen en-
kele meisjes een studie volgen in het 
noorden van het land. Toen bleek 
het reizen naar de trainingsavond 
in Twello niet handig en hebben 
wat meisjes de vereniging moeten 
verlaten. En alsof het zo moest zijn: 
Linda, Nicole en Lieke wisten na een 
half jaar Cadenza te vinden en wer-
den lid. Deze versterking was meer 
dan welkom. 
Volgens de regels van de twirlbond 

mag je pas deelnemen aan een wed-
strijd als team, als dit bestaat uit 
meer dan zes personen. Begrijpe-
lijkerwijze waren zowel de leden 
als trainster Mandy erg blij en kon 
men direct starten met het beden-
ken, het in elkaar zetten en trainen 
van een mooie nieuwe show. Dat is 
zeker gelukt. Vorige week in Elburg 
was er voor hen de eerste wedstrijd. 
Best spannend: een nieuw team, een 
nieuwe show en een eerste wedstrijd. 
Dit alles pakte goed uit, want ze be-
haalden een eerste plaats. Uiteraard 

kan er zeker nog gewerkt worden aan 
de details, want het zou mooi zijn de 
volgende keer nog hogere punten te 
behalen. Positieve energie heeft het 
zowel  voor het team als ook voor 
Mandy opgeleverd. Naast die van 
het team waren er in Elburg nog be-
tere prestaties die dag. Zeker niet 
minder belangrijk waren de punten 
van de solo en duo’s. Voor Claudia 
Maas (solist) en duo Anouk Schol-
tens en Claudia Staal waren er zelfs 
promoties. Alle drie gaan ze nu naar 
de middenklasse. Top dames! 

Voorronde: Beste Kampvuur 
muzikant van Nederland

VOORST.- Op natuurcamping De 
Haverkamp worden op 28 mei de 
voorrondes gehouden voor de Beste 
Kampvuur muzikant van Neder-
land!
Iedereen die houdt van staren in een 
vuurtje en wegdromen op mooie 
muziek moet op zaterdag 28 mei 
bij Camping De Haverkamp zijn. ’s 
Avonds om 20.00 uur start de voor-
ronde voor De Beste Kampvuurmu-
zikant van Nederland. 
Elke deelnemer krijgt twintig minu-
ten speeltijd, en er zijn in totaal vijf 
kandidaten.  De kandidaten worden 
beoordeeld door een jury die bestaat 
uit een drietal personen.
De jury zal de acts beoordelen 
op muzikale kwaliteit en het ef-
fect op het publiek. Een goede 
kampvuurmuzikant kan zijn pu-
bliek ontroeren of juist opzwepen.  
De winnaar van de voorronde wordt 
dezelfde avond nog bekendgemaakt 
en gaat door naar de finale op zater-
dag 25 juni op GroepsNatuurkam-
peerterrein De Abbert in Dronten. 

De winnaar van de finale mag zich 
De Beste Kampvuurmuzikant van 
Nederland noemen en mag optreden 
op het internationale popfestival 
Welcome to the Village dat op 15 t/m 
17 juli wordt gehouden in recreatie-
gebied Groene Ster bij Leeuwarden.
Onderstaande deelnemers hebben 
zich opgegeven om mee te doen aan 
deze bijzondere wedstrijd. 
De Sjampetter, Zutphen; gitaar, ac-
cordeon, tweemaal zang;
De Reisgenoot, Deventer; gitaar en 
zang;
Infidelity , Toldijk; Nicolien: zang; 
Wieteke: zang en akoestische gitaar
Bloody Driver Roel, Doesburg: do-
bro, mondharmonica, zang
De Rocking Waldo’s, Deventer: Twee 
personen, allebei zang en gitaar
Iedereen is welkom tijdens dit unie-
ke evenement, wil je dit weekend 
ook overnachten op de camping 
stuur dan een mail aan info@cam-
pingdehaverkamp.nl  www.debes-
tekampvuurmuzikant.wordpress.
com/voorrondes-2/
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Model: Marike
Leeftijd: 49
Woonplaats: Twello
Kapper: Monica, Frendz
Visagie: Amber, Perfect touch
Kleding: Diane, MDS
Monica (Frendz):
Mevrouw Hafkamp kwam bij ons binnen om 
haar dochter Marike op te geven voor een 
metamorfose. Mevrouw Hafkamp vertelde 
aan ons dat haar Marike een hele moeilijke en 
vervelende periode achter de rug heeft en dat 
ze haar dochter graag in de watten wil leggen. 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij 
gaan ervoor zorgen dat Marike zich weer op 
en gaat voelen. 
Toen Marike bij ons aankwam bij ons, was ze 
totaal overdonderd! Ze heeft zich helemaal 
overgegeven aan ons. Marike had een “zware” 
boblijn. Wij miste pit in haar kapsel. 
We hebben bij Marike gekozen om een vlotte 

asimetri in haar haar te knippen. Om het haar 
lekker speels te laten vallen hebben we het haar 
van Marike gesliced. Marike had geen kleur in 
haar haar en heeft 50% grijs haar. Voor de kleur 
hebben we gekozen voor een volle chocolade 
tint met grijsdekking. In het bovenhaar zijn high-
lights geplaatst voor een frisse look. Marike 
straalt weer en kan de zomer weer postief in met 
haar nieuwe look.

Amber (Perfect Touch):
Toen Marike bij ons kwam voor de make up 
viel ons op dat er een zware rand onder de 
ogen viel. Dat zijn we op gaan lossen door 
lichte pareltinten bij de oogschaduw op te 
brengen. We hebben gekozen voor een mooie 
legergroene kleur oogschaduw gecombineerd 
met parelroze. De ooghoekjes hebben we een 
accent gegeven door wat lichter te maken. 
Voor een stoer effect de lippen rood gemaakt.

Diane (MDS)
Nadat het haar prachtig in model is gebracht
bij Frendz for your Hair en mooie make-up door 
Perfect Touch kwam Marike bij MDS. MDS heeft 
een totaal concept van het merk YaYa. Dit be-
staat uit prachtige basis kleuren die je blijft 
combineren maar ook mooie printen in rustige 
kleuren sieren het merk. Bijpassende schoenen 
van het merk ViaVai vullen de collectie gewel-
dig aan. Voor Marike hebben we een jumpsuit 
gekozen. Dit pak hoort bij iedere vrouw in haar 
kledingkast thuis. Je ziet dat bij Marike, door 
de jumpsuit in faded green te combineren met 
mooie bandschoenen van ViaVai het relaxte pak 
een vrouwelijke touch krijgt. Mooie bijpassende 
sieraden van Atelier Balila maken dit plaatje 
compleet. Een mooie outfi t voor een dagje shop-
pen of heerlijk op het terras zitten in Twello.

Reactie Marike:
Ik ben super blij met mijn metamorfose. Mo-
nica heeft mijn haar een jonge look gegeven. 
De schoenen vind ik een vrouwlijke touch geven 
aan dit stoere geheel. Een frisse outfi t voor de 
zomer. Bedankt iedereen!

STYLE TIMEby

Nationale Diabetes 
Challenge gestart
KLARENBEEK.- Afgelopen week is de Nationale Diabetes Challenge ge-
start. In Klarenbeek was de start op woensdag 11 mei.

De Nationale Diabetes Challenge 
(NDC) is een initiatief van de Bas van 
de Goor Foundation (BvdGF). Met de 
NDC wil de BvdGF een structurele 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
leven van mensen met diabetes in 
Nederland. Met ondersteuning van 
de BvdGF organiseren de zorgpro-
fessionals in Klarenbeek (Huisart-
senpraktijk Smit & Bogchelman en 
FysiotherapieKlarenbeek) een lokale 
wandel challenge om de mensen te 
helpen bij het regie nemen over hun 
gezondheid. In vier maanden wordt 
er wekelijks één keer gezamenlijk ge-
wandeld. In kleine stappen trainen 

deelnemers en zorgprofessionals sa-
men tot de Nationale Diabetes Chal-
lenge Week van 12 t/m 15 oktober 
2016. Afhankelijk van de persoon-
lijke voorkeuren en trainingsopbouw 
is de doelstelling om vier dagen ach-
tereen te wandelen. Drie dagen in de 
lokale omgeving en de laatste dag (15 
oktober) op Kroondomein Het Loo in 
Apeldoorn. Deze laatste dag komen 
alle deelnemende Challenges (meer 
dan honderd verdeeld over heel 
Nederland, circa 2000 deelnemers) 
gezamenlijk de laatste kilometers af-
leggen en finishen op het Challenge 
Diabetes Festival bij Paleis Het Loo.

Nationale Diabetes Challenge in Klarenbeek gestart.

Expositie Joan Miró in Galerie Bij Krepel
KLARENBEEK.- De tienjarige Ga-
lerie Bij Krepel heeft haar kunst 
collectie uitgebreid met zilveren 
sieraden van JANVAN. Nieuw Bij 
Krepel zijn de litho’s van de grote 
meester, Joan Miró, gemaakt van 
een hoge kunstzinnige kwaliteit, 
authenticiteit, originaliteit en in 
een zeer gelimiteerde oplage. Al 
deze litho’s zijn met recht ‘papie-
ren juweeltjes’ te noemen. Tijdens 
iedere expositie zullen er litho’s 
worden getoond van één van de 
grote meesters. De komende drie 
maanden dus van Miró. 

Bert Strijbos exposeert met prach-
tige olieverf landschappen en stads-
gezichten en Jansy van Woerden 
met Koninklijke portretten, stadsge-
zichten en fresco’s (in een sublieme 
aquareltechniek gemaakt).

U bent van harte welkom om de len-
te expositie te komen bewonderen. 
De openingstijden zijn van 11.00 tot 
17.00 uur. De galerie is te bereiken 
via de ingang aan Kopermolenweg, 
tegenover huisnummer 9, waar u 
gratis kunt parkeren. 

Joan Miró
Joan Miró werd op 20 april 1893 
geboren in Barcelona en overleed 
25 december 1983 in Palma de Mal-
lorca. Hij was Spaans kunstschilder, 
beeldhouwer, graficus en keramist 

en wordt gezien als één van de 
grootste surrealisten.
In 1912 begon hij een kunstoplei-
ding in Barcelona. In 1920 verhuisde 
hij naar Parijs en nam hij lessen aan 
de Académie de la Grande Chau-
miére. Hier sloot hij vriendschap-
pen met Picasso, Max Ernst, Hans 
Arp en Margritte en kwam hij onder 
de invloed van het kubisme. Even-
als Picasso en Geroges Braque heeft 
Miró nooit de conclusies van het ku-
bisme volledig doorgezet tot abstrac-
tie. Zijn vormen refereren altijd aan 
de realiteit, aan de concrete realiteit 

of aan de realiteit zoals die bestaat 
tijdens het dromen. Joan Miró wordt 
naast Picasso en Dalí beschouwd als 
één van de grote drie van de Spaan-
se 20ste-eeuwse moderne kunst. Hij 
werd in 1954 onderscheiden met de 
prijs voor grafische kunst van de Bi-
ennale van Venetië. In 1958 kreeg hij 
de Guggenheim Award. Hij was ere-
doctor van de Harvard-universiteit 
en van de Universiteit van Barce-
lona. In 1979 kreeg hij de allereerste 
Medalla dÓr de la Generalitat, de 
hoogste onderscheiding van de Ca-
talaanse regering. 

Een van de werken van Joan Miró .

Inloopmiddag over gezond eten en afvallen
LOENEN.- Op vrijdag  20 mei 2016 is er een inloopmiddag bij gewichtsconsulent Hanneke Nieuwenhuis aan de 
Zilvensebroekweg 57 in Loenen van 14.00 tot 17.00 uur. Hanneke biedt deze middag de gelegenheid om zonder af-
spraak binnen te lopen, kennis te maken en vragen te stellen, kosteloos en zonder verplichtingen.  Iedereen die iets 
wil weten over gezond eten, afvallen, het programma “Niet-op-dieet” of één van de workshops over gezond eten, is 
van harte welkom. Ook iedereen die wel eens last heeft van snoep- en snaaibuien of bij wie het jojo-effect een oude 
bekende is, kan met zijn of haar vragen terecht. Meer info: www.HannekeNieuwenhuisGewichtsconsulent.nl
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Achter de Hoven 61  
7419 AG  Deventer
T (0570) 61 42 36
M 06  12 24 20 18
F (0570) 61 46 52
E welkom@voordepoorte.nl

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

     

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)

Herdenking 65 jaar Molukkers 
in Nederland

TWELLO.- Op 25 mei 2016 wordt landelijk de aankomst van de eerste 
Molukkers in Nederland, precies 65 jaar geleden, herdacht. In dat ka-
der hebben ondergetekenden zich bereid verklaard om, als werkgroep, 
ook enkele herdenkingsactiviteiten voor de Molukse gemeenschap in 
de gemeente Voorst te organiseren. Deze vallen in de periode mei t/m 
augustus van dit jaar met de focus op de Molukse cultuur, sport en mu-
ziek. 

De activiteiten 
worden door 
de werkgroep  
als één project 
opgepakt en 
vallen op de 
volgende data: 
22 mei: ‘lan-
delijke her-
denkingsdag’ 
(alleen voor 
genodigden); 
11 juni: ‘Dag van de Molukse cul-
tuur’ met onder andere dans, tifa, 
tjakalele, sjahir. Iedereen is welkom! 
9 juli: Sportdag Lawa Mena zal dit 
jaar geheel in het teken staan van de 
herdenking; diverse mini-activitei-
ten zoals ‘cultureel café’, pleinvoet-
bal, fietstocht, Moluks keuken (zie 
agenda); 27 augustus: Feestavond 
ter afsluiting van het project.

Een grote uitdaging is het financiële 
plaatje: er is namelijk geen budget. 
Aangezien het hier de hele Molukse 
gemeenschap in Twello betreft, zijn 
gesprekken gaande met betrokken 
instanties zoals de gemeente Voorst, 
de Molukse kerken in Twello en de 
stichting Lawa Mena, dit alles on-
der het motto ‘LAIN bantu LAIN’ te 
kunnen realiseren. We hopen dan 
op enige vorm van financiële on-
dersteuning. Ook zullen wij tijdens 
de activiteiten letterlijk ‘met de pet 
rondgaan’ en vragen om Sukarella 
en makan petita. De plaatselijke me-
dia zullen bij de activiteiten betrok-
ken worden. 

Zondag 22 mei (alleen voor 
genodigden)
De ‘landelijke herdenkingsdag’ zal 
in Twello plaatsvinden op zondag 
22 mei. Deze dag zal geheel in het 
teken staan van 65 jaar Molukse ge-
meenschap in de gemeente Voorst. 
De dag begint om 10 uur met een 

b i j z o n -
dere kerk-
dienst in de 
Bethelkerk 
aan de Ior-
d e n s w e g 
n a m e n s 
alle Moluk-
se kerken 
in Twello. 
Tijdens de 
dienst wor-

den, speciaal voor de herdenking, 
zang en gospelmuziek ten gehore 
gebracht door verschillende gene-
raties Molukse kerkkoren. Na de 
kerkdienst volgt om 14 uur een geza-
menlijke kranslegging op de begraaf-
plaats in Terwolde: Tijdens deze 
plechtigheid  worden met name de 
overleden naasten en geliefden, die 
de woelige jaren van nabij hebben 
meegemaakt, in stilte geëerd en her-
dacht. Na de kranslegging keren we 
terug naar Twello voor een gezellig 
samenzijn met makan patita (pick-
nick in Molukse sferen: iedereen 
neemt zelf 
eten mee) 
in het ge-
bouw van 
s t i c h t i n g 
Lawa Mena 
aan de mr. 
Dr. Chris 
S o u m o -
kilplein 1. 
Om vooraf  
inzicht te 
krijgen in 
het aan-
tal belangstellenden voor deze dag 
en om zo het geheel in goede ba-
nen te kunnen leiden, doen wij een 
verzoek aan iedereen, die deze dag 
wil bijwonen, om zich hiervoor op 
te geven via ons mailadres maluku-
voorst@gmail.com onder vermel-
ding van naam, aantal personen en 

als keuzemogelijkheid  kerkdienst/
middagsessie/hele dag. Alle aan-
wezigen tijdens de herdenkingsdag 
worden uitgenodigd voor de makan 
patita.

Deelnemers en vrijwilligers 
graag aanmelden
Om feeling te hebben met de ach-
terban en als opwarmertje zal het 
stichtingsgebouw op enkele vrij-
dagavonden tot ‘cultureel café’ wor-
den omgetoverd. Hier kan men, bij 

een hapje en 
een drankje 
( s u k a r e l l a , 
makan pa-
tita), vragen 
stellen over 
de stand van 
zaken, idee-
en aandra-
gen, zich als 
deelnemer of 
vri jwilliger 
a a n m e l d e n 
voor de vele 

activiteiten en werkzaamheden of 
alleen maar van de sfeer komen ge-
nieten. Vooral dat vrijwilligerswerk 
is een belangrijke factor om van het 
project een succes te maken. In sa-
menwerking met St. Lawa Mena zal 
het stichtingsgebouw op die avon-
den geheel in passende sfeer worden 
versierd met foto’s en collages uit 
het verleden en op de achtergrond 
live muziek en zangkoren. De eer-
ste van vier culturele caféavonden 
zal op vrijdag  8 april vanaf 19 uur 
plaatsvinden (zie agenda voor de 
andere data). Informatie over alle 
andere activiteiten uit het project 
volgt nog. Iedereen die zijn roots in 
de Molukse gemeenschap in Twello 
heeft liggen, is van harte welkom 
om deze herdenkingsdagen, actief 
of passief, bij te wonen. Ook dege-
nen, die de Molukse gemeenschap 
een warm hart toedragen, zijn hier-
mee van harte uitgenodigd om deze 
dagen van nabij mee te maken. Laat 
ons vooral zien en laat onze eerste 
generatie trots op ons zijn !
Tot ziens, namens de werkgroep 
‘65 jaar Maluku’. E-mail: maluku-
voorst@gmail.com
 

Agenda:
Datum: Activiteit: Aanvang: Lokatie:
8-apr Cultureel Cafe 19:00 u stichting Lawa Mena
6-mei Cultureel Cafe 19:00 u stichting Lawa Mena
22-mei Bijzondere Kerkdienst 10:00  u Bethel kerk
22-mei Kranslegging 14:00 u Begraafplaats Terwolde
22-mei Makan petita, sukarella 15:30 u stichting Lawa Mena
3-jun Cultureel Cafe 19:00 u stichting Lawa Mena
11-jun Molukse Culturele Dag 17:00 u Multihal Jachtlust
18-jun Molukse keuken 14:00 u stichting Lawa Mena
26-jun Pleinvoetbaltoernooi 
 3x3 jeugd 12:00 u Plein Schaepmanstraat
26-jun Pleinvoetbaltoernooi 
 3x3 volw. 16:00 u Plein Schaepmanstraat
1-jul Cultureel Cafe 19:00 u stichting Lawa Mena
2-jul Kids Fietstocht/BBQ 10:00 u Plein Schaepmanstraat
9-jul Sportdag Lawa Mena 10:00 u Sporthal Jachtlust
27-aug Afsluiting 
 65-jaar project 18:00 u Stichting Lawa Mena

Slotavond lesseizoen 
Rode Kruis Voorst
GEMEENTE VOORST.- Tijdens de 
slotavond van het lesseizoen 2015-
2016 werd eerst even stil gestaan 
bij diegene die deze vanavond niet 
aanwezig konden zijn. Daarna wer-
den drie vrijwilligers gefeliciteerd 
met het behalen van de EH1&2. Dit 
houdt in dat ze naast de EHBO zij 
een verdieping hebben gevolgd in 
de evenementenhulp en de groot-
schalige evenementenhulp. Het 
team van gecertificeerde EH 1&2 is 
inmiddels uitgebreid naar dertien 
vrijwilligers, waarvan het grootste 
deel ook de alcohol en drugs mo-
dule erbij heeft gehaald. Voor orga-
nisatoren van evenementen fijn te 
weten dat er goed opgeleide vrijwil-
ligers hun evenement ondersteu-
nen. Verder zijn er in het afgelopen 
seizoen naast de herhalingslessen 
EHBO de wandelletsels, sportletsels 
en baby en Kinder-EHBO weer bij-
geschoold. Peter van der Meer die 
samen met Karin Wagenaar, Johan 
van der Meer en Gijs Smit de lessen 
verzorgenden werd gehuldigd voor 
zijn tienjaar stand bij voor Ongeval-
len en Calamiteiten. Hij werd verrast 
met een medaille, oorkonde en een 
mooie bos bloemen. Er werd terug-
gekeken op het concert Silvia door 

foto’s en een filmpje te bekijken en 
Bernadette Boone daarvoor nog een 
hartelijk te bedanken voor de inzet 
die zij getoond heeft om dit concert 
produceren, uit te voeren en andere 
vrijwilligers te motiveren om tot dit 
mooie stuk te komen. Een ieder is 
het er over eens dat dit concert een 
vervolg moet krijgen en dat het nog-
maals opgevoerd zou moeten wor-
den. Dit concert was bedoeld om gel-
den bijeen te krijgen voor de afdeling 
Voorst van het Rode Kruis, Dit doen 
zij door meerdere acties zoals de 
kledingcontainer van Sympanie, die 
bij Garage Schimmel aan de Elsbos-
weg staat. Hierin kunt u alle textiel 
en schoenen in gesloten plastic zak 
kwijt. Ook kunt u oude telefoons en 
tablets inleveren bij de vrijwilligers 
van het Rode Kruis. De vrijwilligers 
doen deze in de Greenmobile box en 
dat levert de afdeling dan ook weer 
gelden op die de afdeling dan weer 
gebruikt voor diverse kosten zoals 
de aanschaf van werkpakken en een 
nieuw voertuig. Help uw Voorster 
Rode Kruis helpen. Giften zijn wel-
kom op NL14RABO0152798471. Al-
gemene informatie over wat zij zoal 
doen is te vinden op www.rodekruis.
nl/voorst of via tel. 055 - 543 11 65.

Afgelopen dinsdag heeft groep 8 van CBS de Oase een 
Fitness-clinic bij SV Twello gekregen.

http://www.rodekruis.nl/voorst
http://www.rodekruis.nl/voorst
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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl

afvalinformatie

Gratis afval-app 

met persoonlijke afvalkalender

De gemeente Voorst biedt haar inwoners de afval-app een 
persoonlijke afvalkalender. Deze digitale afvalwijzer, de zoge-
naamde Recyclemanager, is gratis te downloaden voor iPhones 
en Android toestellen. De digitale afvalwijzer kunt u ook raad-
plegen via www.recyclemanager.nl . 

Digitale afvalwijzer
De Recyclemanager helpt inwoners bij het scheiden van hun 
afval. Door goede afvalscheiding kunnen meer materialen her-
gebruikt worden voor nieuwe producten. Dat is goed voor het 
milieu en het vermindert de kosten voor afvalverwerking. De 
digitale afvalwijzer geeft direct antwoord op vragen over welk 
afval in welke container hoort, waar bevinden zich de dichtstbij-
zijnde inleverpunten in de buurt voor bijvoorbeeld glas of batte-
rijen èn wanneer in uw straat welk soort afval opgehaald wordt. 

Hoe werkt de digitale afvalkalender?
Met www.recyclemanager.nl en de app krijgt u altijd actuele in-
formatie over afval en de inzamelingskalender op het moment 
dat het u uitkomt. U vult uw postcode en huisnummer in en u 
krijgt in één oogopslag een overzicht met de ophaalgegevens 
voor uw adres. U kunt deze aan uw postcode gekoppelde print-
versie ook downloaden. Een handige functie in de app is dat u 
de afvalkalender ook in uw persoonlijke agenda kunt opnemen 
en instellen dat u automatisch een melding krijgt om de juiste 
afvalcontainer buiten te plaatsen. Daarnaast attendeert de af-
val-app inwoners op actuele of onverwachte wijzigingen in het 
ophaalschema, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden. 

Check uw persoonlijke digitale afvalwijzer op recyclemanager.
nl/afvalkalender of download de Recyclemanager als app op 
uw mobiele telefoon.

Sensoren voor ‘Smart City’ geplaatst in Twello

Herinrichting Middendijk Nijbroek

In 2016 gaat de gemeente Voorst 
onderhoud uitvoeren aan de Mid-
dendijk in Nijbroek. Op 16 mei 
2016 heeft het college van bur-
gemeester en wethouders het 
ontwerp definitief vastgesteld.

Ontwerp herinrichting
Aanleiding van de werkzaamhe-
den is de kwaliteit van het asfalt 
van de Middendijk. Het parkeren 
bij de school is een vraagstuk dat 
al langer speelt. Ook de kwaliteit 
van de bomen is aan verbetering 
toe. Met het instellen van 30 
km/h komt de weg in overeen-
stemming met het verblijfskli-
maat dat wenselijk is in Nijbroek. 
De weg krijgt een breedte van 
4,5 meter met een profiel van as-
falt. Aan weerszijden van de weg 
komt een strook van 50 centime-
ter met betonstraatstenen. Daar-
mee blijft er voldoende ruimte 
beschikbaar voor het agrarisch 
verkeer. Bij de school komt een 
duidelijk zichtbare schoolzone. 
Verder worden de kruisingen 
gelijkwaardig (het verkeer van 
rechts heeft voorrang). 

Reacties
Op 16 maart 2016 presenteerde 
de gemeente het voorlopig ont-
werp tijdens een goed bezochte 

inloopavond. Circa 70 personen 
bekeken het ontwerp en stelden 
vragen. In totaal hebben 18 per-
sonen schriftelijk gereageerd. 
De schriftelijke reacties betref-
fen grotendeels het parkeren 
en de bomen. Verder zijn er ge-
sprekken gevoerd met een aan-
tal partijen. 
De reacties zijn waar mogelijk 
verwerkt in het ontwerp:
- Parkeren Vijfmorgen valt 

buiten het plan. Hiervoor is 
verder overleg nodig tussen 
de school, de bewoners van 
de Vijfmorgen en de kerk. De 
gemeente levert, als dit ge-
wenst is, uit de werkzaamhe-
den aan de Middendijk, vrij-
gekomen betonstenen.

- Ter hoogte van huisnummer 
52 komen minder bomen.

- Aan de Dijkhuizerweg komen 
aanvullend 15 parkeerplaat-
sen voor gebruik door school 
en het Dorpshuis.

- Nabij de school en het Dorps-
huis (aan de Middendijk) ko-
men houten anti-parkeer-
plaatjes.

- De vragen van de bedrijven 
Jabotech en Evert van de Pep-
pel zijn beoordeeld. Onder 
andere komen er vier extra 
langparkeervakken tussen 

Avia en de school.
- Als het financieel haalbaar 

is dan gaan de aannemer, de 
gemeente en het Plaatselijk 
Belang Nijbroek samenwer-
ken zodat ook het Dorpsplein 
meegenomen wordt in de 
werkzaamheden. 

Start werkzaamheden
Nu het ontwerp definitief is, kan 
het bestek geschreven worden 
en daarna volgt de aanbeste-
ding. De werkzaamheden buiten 
starten na de zomer. Afhankelijk 
van de voortgang zijn de werk-
zaamheden dan rond de jaar-
wisseling 2016/2017 klaar. De 
aanwonenden en aanliggende 
voorzieningen en bedrijven wor-
den nog verder geïnformeerd 
over de uitvoering. 

Informatie
Op http://www.voorst.nl/wo-
nen/groen-water-en-infrastruc-
tuur/infra-groen-projecten/her-
inrichting-middendijk-nijbroek/ 
staan de ontwerpen. Als u vra-
gen heeft kunt u contact opne-
men met de gemeente Voorst, 
Henk Bolderman (0571) 27 93 
72 of Cecile van der Linden 
(0571) 27 93 94.

Op woensdag 11 mei zijn op 20 
verschillende locaties in Twello 
sensoren in een testopstelling 
opgehangen aan lantaarnpalen, 
voor een pilot met het verza-
melen van ‘real-time’ data in de 
openbare ruimte. ‘Smart City’ 
is een benaming voor de inzet 
van verschillende meetappara-
tuur om deze real-time data te 
vergaren zoals het aantal pas-
santen en het aantal bezoekers 
en de route die zij afleggen in 
Twello. Doel van deze pilot is 
om de meerwaarde te onder-
zoeken van het verzamelen van 
zulke data voor zowel de dage-
lijkse werkzaamheden van de 
gemeente als voor de toekom-
stige beleidsontwikkelingen. 
Wanneer na de eerste fase blijkt 
dat de data die vergaard wordt 
inderdaad bruikbaar is en kan 

worden ingezet om de dienstver-
lening van de gemeente Voorst 
te verbeteren of de beleidsvor-
ming beter te ondersteunen, 
dan kan het project later in 2016 
worden uitgebreid.

Privacy komt niet in het 
geding
Er wordt niet geregistreerd ‘wie’ 
de sensor passeert, maar slechts 
‘wat’. De privacy van mensen 
komt hierdoor niet in het geding. 
Deze pilot en wijze van meten 
en registreren is in lijn met de 
richtlijnen die de Autoriteit Per-
soonsgegevens (voorheen het 
College Bescherming Persoons-
gegevens) hanteert. Aanbeve-
lingen die zij hebben gedaan 
bij vergelijkbare onderzoeken 
brengt de gemeente Voorst ten 
uitvoer. Promotiefilm ‘Lekker weg vlakbij,

in verrassend Voorst’

Inzameling Klein Chemisch Afval 

Net zoals vorig jaar is er ook dit voorjaar een KCA-inzameling 
in de verschillende kernen: 
Maandag 23 mei
10.00 – 12.00 Voorst, plantsoen bij muziektent
13.00 – 15.00 Klarenbeek, plantsoen aan de Sparrenweg
Dinsdag 24 mei
10.00 – 12.00 Wilp, bij dorpshuis De Pompe
13.00 – 15.00 Wilp-Achterhoek, parkeerplaats bij glasbak
Woensdag 25 mei
10.00 – 12.00 Teuge, bij glasbak Bleriotstraat
13.00 – 15.00 De Vecht, parkeerplaats bij Café De Groot
Donderdag 26 mei
10.00 – 12.00 Terwolde, parkeerplaats bij muziektent
13.00 – 15.00 Nijbroek, bij dorpshuis De Arend
Elke eerste vrijdag van de maand wordt Klein Chemisch Afval 
(KCA) , frituurvet, energiezuinige lampen, wit- en bruingoed 
en batterijen ingezameld tussen 15.00 uur en 18.00 uur bij de 
gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello. 
www.voorst.nl/wonen/milieu-afval-en-duurzaamheid/afval/

In de promotiefilm ‘Lekker weg 
vlakbij, in verrassend Voorst’ ko-
men alle kernen in de gemeente 
aan bod. De film geeft een over-
zicht van de verschillende, soms 
nog onbekende, recreatiemoge-
lijkheden binnen de gemeente. 
Het IJsselgebied en de Veluwe 
ontmoeten elkaar in de gemeen-
te Voorst. Er zijn veel recreatie-
ve mogelijkheden voor jong en 

oud. In de promotiefilm worden 
een aantal recreatiemogelijkhe-
den gedurende een half uur in 
zowel woord als beeld belicht. 
Diverse ondernemers komen aan 
het woord.

Bekijk de video via: 
www.youtube.com/gemeente-
voorst
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Milieumelding

Oyseweg 3 in Wilp Bouwen werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2016-000452

Omgevingsvergunning

Beethovenlaan 11 in Twello Plaatsen overkapping Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0369

Duizendblad oneven nrs. 5 t/m 27 in Klarenbeek Bouwen 12 appartementen met bergingen Ontwerp-vergunning Z-HZ_WABO-2016-0351

Rijksstraatweg (kad. Voorst K 105) in Voorst Kappen 1 eik Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0283

Smidshof 4 en 6 in Wilp Bouwen twee-onder-één-kap woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0253

Veluwsedijk 13 in Nijbroek Bouwen bakhuis aan woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0434

Wellinkhofweg 12 in Terwolde Kappen 1 eik Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0116

Wijkseweg 3 in Terwolde Herbouwen molen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0148

Sloopmelding

Bekendijk 14 in Terwolde Slopen schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0435

Prinses Irenestraat 1 in Twello Verwijderen asbesthoudende delen uit woning Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0432

 

bekendmakingen
Week 20: 18-05-2016

De gemeente Voorst geeft alle offi  ciële 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 werkda-
gen geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, telefoonnummer 
(0571) 27 93 37. 

Deelname ervaringsonderzoeken tot 30 mei

In week 18 hebben inwoners 
in de gemeente Voorst die ge-
bruik maken van de gemeente-
lijke ondersteuning en diensten 
in het kader van de Wmo en de 
Jeugdwet een uitnodiging ont-
vangen voor deelname aan het 
cliëntervaringsonderzoek. Uit 
de Wmo-cliënten is een steek-

Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl

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

proef getrokken voor deelname 
aan het cliëntervaringsonder-
zoek Wmo. Voor het cliënterva-
ringsonderzoek jeugd vindt de 
gemeente Voorst het belangrijk 
om zowel de mening van de ou-
ders/verzorgers als die van de 
jongere zelf te horen. Daarom 
hebben alle ouders/verzorgers 

van kinderen (in de leeftijd van 
0 tot 18 jaar) die jeugdhulp krij-
gen een uitnodiging ontvangen 
voor deelname aan het cliënter-
varingsonderzoek jeugd. Daar-
naast ontvangen kinderen vanaf 
12 jaar zelf ook een uitnodiging. 
De resultaten van beide cliënter-
varingsonderzoeken kunnen de 

gemeente helpen om gerichte 
verbetermaatregelen te treff en 
en de hulp zoveel mogelijk aan 
te laten sluiten bij de wensen en 
behoeften. 
BMC Onderzoek voert de cliënt-
ervaringsonderzoeken uit in op-
dracht van de gemeente Voorst. 
Het invullen duurt ongeveer 5 

tot 10 minuten. Alle antwoor-
den worden zorgvuldig en ano-
niem behandeld. Deelname aan 
het onderzoek, zowel online als 
schriftelijk, is mogelijk tot 30 
mei 2016. 

Eerste Twellose Liederentafel 
TWELLO.- Op vrijdag 27 mei is er voor het eerst een liederentafel in Twel-
lo. Het betreft een groep enthousiaste vrienden die samenkomen in Café 
Titus voor gezelligheid, drinkgelag en samenzang! Een ode aan het leven. 

Een liederentafel is een oud Hol-
lands gebruik, wat vooral nog voor-
komt in het zuiden van het land. 
Met enige regelmaat komt een groep 
mensen bij elkaar in de plaatselijke 
kroeg om rond de stamtafel te gaan 
zitten met hun liederenboek. On-

der muzikale begeleiding wordt er 
gezongen: Vooral Nederlandstalige 
smartlappen, zeemansliederen en 
andere bekende liedjes. De overige 
cafébezoekers houden de kelen nat 
en zingen vrolijk mee. Het initiatief 
voor deze avond komt van vrienden 

en familie van Frans Egberink on-
der het motto: ‘Proost op het leven 
en treur niet om mij!’ In overleg met 
Café Titus en de muzikale duizend-
poot Benny Wagenaar is een datum 
gekozen voor deze, voor zover wij 
weten, eerste Twellose Liederen-
tafel. Vrijdag 27 mei 2016 vanaf 
21.00 uur. Het is een open café en 
iedereen die enthousiast is over de 
liederentafel is welkom. De entree 

is gratis, maar de consumpties moe-
ten bezoekers natuurlijk wel zelf 
betalen. Het meezingen wordt van 
harte aangemoedigd. Het mag, maar 
het moet niet. Uit onderzoek blijkt 
overigens dat zingen een uitermate 
geschikte bezigheid is om de stress 
van alledag te verlagen. Misschien 
een goede aanvulling op het spor-
ten, yoga en andere vormen van 
meditatie, want van zingen word je 

blij! Kom en zing mee in het café op 
vrijdag 27 mee: ‘Het kleine café aan 
de haven’, ‘Meisjes met rode haren’, 
‘Land van Maas en Waal’, ‘Rosanne’ 
en nog veel meer bekende liedjes. 
Zin in een gezellige avond? Graag 
tot ziens op 27 mei bij Café Titus. 
Meer informatie: www.cafetitus.nl. 
Organisatie en coördinatie: José Eg-
berink-van Bers, Joke van den Belt-
Teunissen.  



Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 16 mei t/m zondag 22 mei 2016. Week 20. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Varkens-
schnitzels 
naturel, gepaneerd of zigeuner
bijv. schnitzel naturel, per 100 gram, 
van 0.98 voor 0.49

50%
KORTING*

5.69
9.58

2 ZAKKEN

8.92

Douwe Egberts Senseo koffie-
pads of Aroma rood koffiepads   
2 zakken à 36 pads naar keuze  

Amstel 
pils of blond   
3 blikken à 500 ml naar keuze  

Honig maaltijdmixen   
2 pakjes à 34-125 gram naar keuze  

Magnum of Cornetto   
pak 4/ 8 stuks  

Cocktail
trostomaten   
schaal 500 gram

Alle Maaslander 
stuk of gesneden kaas     
per stuk 
  

< 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

3 BLIKKEN

2 PAKJES

25% KORTING*

2.00
2.91
2.25

2.49
3.59
2.93

1.49
3.18
2.28

2.36
3.15

1.00
2.99

249
Magnum of Cornetto

5 VOOR

5.00
10.95
7.20

Pick&mix
appelfl appen, witte bollen, molenbrood licht meergranen, 
molenbrood waldkorn, molenbrood zonne, roomboter gevulde 
koeken, triple chocolate cookies, reuze rozijnenbollen, oude 
wijven koek of ontbijtkoek

bijv. jong gesneden 
kaas pakje 225 gram
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Lieke Reuvekamp’s expositie 
‘Shine like a Flower’ 
KLARENBEEK.- De twintigjarige 
Klarenbeekse Lieke Reuvekamp 
volgt de opleiding Bloem & Design 
aan het AOC Oost in Twello. Deze 
opleiding duurt vier jaar. De eerste 
drie jaar van de opleiding worden 
er veel boeketten, bloemstukken en 
objecten gemaakt en wordt er the-
orie geleerd. Het laatste jaar staat 
in het teken van het organiseren 
van een bloemenexpositie. Haar af-
studeeropdracht is het maken van 
twaalf florale objecten met een ei-
gen gekozen thema. Lieke heeft als 
thema gekozen ‘florale kragen en 
hoofdtooien’, waarvan zij twaalf 
unieke creaties gaat exposeren. 
Lieke is erg blij dat Galerie Bij 
Krepel haar de gelegenheid biedt 

om haar stukken in de prach-
tige trouwlocatie te presenteren. 
De expositie ‘Shine like a Flower’ is 
te bezichtigen op 31 mei en 1 juni, 
van 11.00 tot 20.00 uur. De galerie 
is te bereiken via de ingang aan Ko-
permolenweg, tegenover huisnum-
mer 9, waar u gratis kunt parkeren.  
Bent u nieuwsgierig? Kom gerust 
een kijkje nemen in de bijzondere 
ambiance van Galerie Bij Krepel. 
Kom en bewonder! Lieke vertelt u 
graag over haar werk.

Lieke Reuvekamp bezig met één 
van haar ‘florale objecten’.

Rommelmarkt Klarenbeek

KLARENBEEK.- Muziekvereniging 
Klarenbeek houdt op zaterdag 21 
mei haar tweejaarlijkse rommel-
markt. 

De sfeervolle markt biedt een keur 
aan tweedehands spullen, van ser-

vies tot kinderspeelgoed, van meu-
bels tot eigengemaakte hebbedinge-
tjes. Ook kunt u een gokje wagen bij 
het Rad van Fortuin. Verder is er een 
kinderkleedjesmarkt aangevuld met 
leuke spelletjes en een springkus-
sen.  De opbrengst van de rommel-

markt is ten bate van de instrumen-
ten en het opleidingsprogramma 
van de vereniging. 

De markt is geopend van 09.00 tot 
14.00 uur en wordt gehouden bij het 
MFC Klarenbeek, Bosweg 14.

Schaapscheerdersfeest
LOENEN.- Op zaterdag, 4 juni wordt op het terrein van café Den Eiken-
boom het jaarlijks Schaapscheerdersfeest gehouden. Die dag zullen de 
schapen van de Loenermark op ambachtelijke wijze en dat is met de 
schaar van hun wollen jasje worden ontdaan. 

De schapen worden onder begelei-
ding van de Boerenkapel De Plag-
gestekers omstreeks 08.30 uur vanaf 
het wildrooster van de Loenermark 
naar het feestterrein begeleid.
Op het terrein staan vele kramen 
waar hobbyisten hun waren verko-
pen, waaronder gerecyclede kaar-
sen, kralen maken, keramiek schalen 
en kopjes. Er worden pannenkoeken 
en oliebollen gebakken. Verder zijn 
er diverse oude ambachten te zien 

waaronder haar- en mandenvlech-
ten, stoelenmatten, kantklossen, be-
zembinden en papierscheppen. De 
bezoekers kunnen de vachten van 
de schapen ter plaatse kopen. 

Verder kunnen de kinderen zich la-
ten schminken. Aan het eind van de 
dag om 16.00 uur zal ter plaatse de 
trekking van de loterij plaatsvinden. 
De entree is gratis en het feest is van 
09.00 uur tot 16.00 uur.

Zaterdag 4 juni Schaapscheerdersfeest Loenen.

Zevende Welsums Dijkfeest bij 
Eet Tapperij Bijsterbosch
WELSUM.- Op zaterdag 28 mei or-
ganiseert Eet tapperij Bijsterbosch 
alweer voor de zevende keer het 
Welsums Dijkfeest. Nog steeds is 
het evenement populair en de orga-
nisatie ziet ook het aantal jongeren 
groeien dat naar Welsum komt. Dit 
jaar zit je qua feestgarantie hele-
maal goed. Zo is de gehele avond in 
handen van DJ Sander Eunk en Dj 
Rob Wibbelink in de Hak op de Tak 
show, vooral bekend van Boode Ba-
thmen. Gastoptredens zijn er dit jaar 
van Dennis Wiltink, Femke Henge-
veld en de beste Party-artiest van 
Nederland Marco Kraats.
Marco Kraats scoorde vorig jaar een 
echte hit met zijn feestvertolking 
van “Mag ik dan bij jou”. Inmiddels 
reist hij heel Nederland door voor 
zijn optredens en staat hij dit jaar 
wederom op het grote Dutch Valley. 
Zanger Dennis Wiltink is een vaste 
kracht voor het Welsums Dijkfeest. 
Behaalde zijn succes dit jaar al met 
een uitverkocht theaterconcert en 
scoort op dit moment landelijk erg 

goed met zijn nieuwe single “Ster-
ker”. Femke Hengeveld is één van 
de meest veelzijdige zangeressen 
van ons land en zal iedereen verba-
zen met haar prachtige stem. 

Zoals ieder jaar is het evenement 
toegankelijk voor iedereen. De en-
tree bedraagt slecht EUR 10,- en de 
zaal is geopend vanaf 20:00 uur. Je 
kunt je toegang alvast reserveren 
via 0570-561470 of online op www.
welsumsdijkfeest.nl.     Open dag Octagon

Inschrijving Trekkertrek
 
KLARENBEEK.- De jaarlijkse trekkertrek wedstrijd in Klarenbeek komt er 
weer aan en wel op zaterdag 9 juli. De wedstrijd, georganiseerd door Stich-
ting Trekkertrek Karenbeek, start dit jaar om 12.00 uur. Het terrein gelegen 
aan de Lokaalweg is geopend vanaf 11.00 uur. De bedoeling is dat trekkers 
op een kleibaan een sleepwagen trekken, dit gebeurt in verschillende klas-
sen. Kom gezellig kijken of doe mee. Deelnemers kunnen zich inschrijven 
vanaf 1 juni tot 8 juli op www.trekkertrekklarenbeek.nl. Let wel op vol is 
vol.   Aan de inwendige mens is ook gedacht. Voor de kinderen is er een 
springkussen aanwezig.

De laatste centimeters zijn het zwaarst. Foto 2015.

TWELLO.-  Zaterdag 28 mei is er 
weer Open dagen op het Octagon, 
de bijenstal van de imkersvereni-
ging Voorst aan de burg. v.d. Felt-
zweg 2 te Twello.

Mei is de zwermmaand van de bij 
In het volk ontstaan in deze maand  
nieuwe koninginnen , op zo’n mo-
ment vertrekt dan de oude koningin 
met een gedeelte van het volk....een 
zwerm is de imker ontsnapt. Zijn 
methode in de omgang met de bijen 
is gericht om het zwermen juist te 
voorkomen. Zowel een beginnend 
imker als een ervaren imker over-
komt het. Beide hebben er mee te 
maken maar  moeten alert zijn.  De 
overgang van koud naar warm weer 
heeft er mee te maken. Om het te 
voorkomen haalt de imker tijdig de 
koningin uit het volk en doet haar 
met een gedeelte van het volk in 
een andere bijenkast. Deze ingreep 
noemen we een ‘’kunstzwerm’’ en 
is eigenlijk weer een nieuw volk. Nu 
ontstaan in het volk waar de konin-
gin verwijderd is nieuwe koningin-
nen. Hier houd het nog niet op voor 
de imker.....maar dat vertellen we op 
het Octagon.

http://www.trekkertrekklarenbeek.nl


Nieuws & actualiteitenMens en Welzijn Voorst
Locatie Kulturhus Jachtlust | Jachtlustplein 11 | 7391 BW  Twello

      (0571) 27 90 90        info@mensenwelzijn.nl www.mensenwelzijn.nl

 Gezocht: Maatjes!
Het maatjesproject is op zoek naar mensen die vrijwilliger willen worden voor mensen die 

(tijdelijk) ondersteuning zoeken, zoals bijvoorbeeld:

�  Een oudere man uit Twello zoekt een maatje om samen koffi e te drinken of een bood-

schapje te doen;

�  Een jonge man met een verstandelijke handicap wil graag eens per maand op vrijdag-

ochtend met iemand timmeren;

�  Een (beperkt) echtpaar uit Terwolde zoekt een steun en toeverlaat voor eens per 

week;

�  Een dyslectische man van middelbare leeftijd is op zoek naar iemand die hem kan 

helpen bij het solliciteren;

�  Een mevrouw uit Bussloo zoekt een vrouwelijk maatje om samen  gezellige  activitei-

ten te ondernemen.

Meer info over deze vragen: 

mail naar maatjesproject@mensenwelzijn.nl of bel 

naar 0571-279096. 

Voor meer info over maatjes: 

www.mensenwelzijn.nl/ons-aanbod/maatjesproject

actief & betrokken

Activiteitenkalender 
Voor wie?  Bedoeld voor alle inwoners van Twello e.o., iedereen is welkom wat iemand zijn achtergrond ook 

is. Vaak ontstaat er een gemêleerd gezelschap van mensen, jong en oud, buren, vrijwilligers, mensen die 

begeleid wonen, enz.  Het blijkt dat we best overeenkomsten hebben en  elkaar soms goed kunnen aanvul-

len. Bij de activiteiten wordt gelachen en soms is er een traan, we komen in ieder geval allemaal om samen 

te zijn en elkaar  te ontmoeten. Jij komt toch ook? Tot ziens in ’t Kulturhus  bij een van de activiteiten van 

Ontmoeting. 

Wekelijkse activiteiten op vaste dagen 
Dag Wat Tijd Waar Kosten Begeleider

Maandag Inlopen voor een praatje en meer 9.00 - 16.00 Ontmoetingsruimte gratis Mea de Vries (Coördinator 
Ontmoeting Twello)

Maandag Breigroep (breien, haken, 
punniken) (voor het goede doel 
‘Koude Voetjes’)

10.00 - 15.00 Ontmoetingsruimte gratis Nicolien

Maandag Wandelen (mantelzorgers 
wandelen een uur door Twello)

10.00 - 11.00 Startpunt 
Ontmoetingsruimte

gratis Joske

Maandag Naaiclub 13.00 - 16.00 Lokaal 4 gratis Gees

Dinsdag iD-Café (dé plek om je ideeën te 
verwezenlijken)

10.30 - 12.00 Ontmoetingsruimte gratis Mea de Vries (Coördinator 
Ontmoeting Twello) 
Saskia Paus (begeleider 
Riwis)

Dinsdag Biljarten 19.00 Ontmoetingsruimte koffi e/
thee 
€1,-

Ton 

Donderdag Inlopen voor een praatje en meer 9.00 - 16.00 Ontmoetingsruimte gratis Emmy van Laer (medewer-
ker Ontmoeting)

Donderdag Biljarten 14.00 Ontmoetingsruimte gratis Herman

Donderdag Computerinloop 13.30 - 14.30 Lokaal 4 gratis de vrijwilligers van de 
computerinloop

Wisselende activiteiten en workshops
Iedere maand worden ook eenmalige of tijdelijke activiteiten georganiseerd door bezoekers van Ontmoe-

ting. Deze worden bekend gemaakt via fl yers en onze facebookpagina of vraag ze na bij Emmy of Mea. Wil 

je ook een keer samen met ons iets organiseren? Ook dat kan! Laat het ons weten! Je houdt ons in de gaten 

via www.Facebook.com/ontmoetingsplek   

Graag tot ziens, Emmy en Mea

OPROEP VRIJWILLIGERS 
voor vervoer voor en naar Dagbesteding

Mens en Welzijn Voorst verzorgt dagbesteding op drie verschillende locaties in Twello van maandag 

t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur.

Voor het vervoer naar en van de verschillende locaties zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ’s och-

tends een aantal personen van huis willen ophalen en/of ze aan het einde van de middag weer naar 

huis willen brengen. Onze vrijwilligers rijden veelal een vaste dag in de week, maar het is ook mo-

gelijk om u als invaller aan te melden.

Heeft u nog wat tijd over en lijkt het u leuk om een aantal personen (veelal ouderen) naar de dagbe-

steding te brengen, dan kunt u contact opnemen met Mevr. L. Zeisseink, tel. 0571-279098.

21 Mei: Open middag Dagbesteding en 
Steunpunt Mantelzorg Mens en Welzijn Voorst

Op zaterdagmiddag 21 mei vindt er in ge-

bouw Irene, Dorpstraat 6A, 7391 DD in 

Twello van half 2 tot half 4 een middag 

plaats voor belangstellenden, mantelzor-

gers en betrokkenen van de dagbesteding. 

De dagbesteding van “Mens en Welzijn 

Voorst”  is bedoeld voor zelfstandig  wo-

nende mensen  die mede door psychogeria-

trische, psychosociale en/of lichamelijke 

beperking(en) niet of nauwelijks in staat 

zijn zelf hun dag in te delen. Maar ook bij-

voorbeeld; 

� Behoefte hebben aan sociaal contact;

�  Het moeilijk vinden om alleen thuis 

te zijn;

� Wat vergeetachtig worden;

� Zich eenzaam voelen;

�  De partner, andere huisgenoten of 

familie – op wie vaak een beroep wordt 

gedaan – willen ontlasten.

Mens en Welzijn Voorst verzorgt de dagbe-

steding op drie verschillende locaties in 

Twello. De dagbesteding biedt begeleiding 

in groepsverband. Tijdens de dag worden acti-

viteiten ondernomen. Bijvoorbeeld geheugen-

training, creatief bezig zijn, gezelschapsspel-

len of beweegactiviteiten. Op 21 mei willen we 

graag aan alle belangstellenden laten zien wat 

onze dagbesteding te bieden heeft. U kunt 

deze middag onder andere kennismaken met 

de activiteitenbegeleiders en de verschillende 

activiteiten. Het programma begint om half 2 

en duurt tot ongeveer half 4. 

Onze mantelzorgconsulent is ook aanwezig en 

kan u iets vertellen over haar werk. Loopt u ge-

rust binnen en doe mee of neem een kijkje in 

de diverse zalen waar de activiteiten plaatsvin-

den.

U bent van harte welkom!
Mocht u vragen hebben neem dan gerust con-

tact op met: 

Sonja Breuer, coördinator dagbesteding

Conny Kalker, mantelzorgconsulent

Tel: 0571 27 90 90 of 

Mail: dagbesteding@mensenwelzijn.nl

c.kalker@mensenwelzijn.nl
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Voorst werkt aan een 
duurzame samenleving
TWELLO.- Voor de komende jaren 
kiest het college, aldus het nieuwe 
collegeprogramma, als uitgangspunt 
dat na vijf jaren van bezuinigen en 
versoberen de tijd is aangebroken 
om weer te investeren in de Voor-
ster samenleving. Het financieel 
perspectief voor de gemeente biedt 
daarvoor ook ruimte. Het college 
ziet voor de komende twee jaren in 
op drie bestuurlijke hoofdthema’s. 
Het eerste thema is duurzaamheid: 
gegeven de ambitie die de gemeen-
teraad heeft uitgesproken om toe te 
werken naar een energieneutrale ge-
meente in 2030 is het tijd voor het 
samenstellen en uitvoeren van een 
breed verduurzamingprogramma; 
een programma dat niet alleen han-
delt over de route naar een duur-
zame leefomgeving maar zich ook 
richt op een duurzame economische 
ontwikkeling en een duurzaam soci-
ale en rechtsvaardige samenleving. 
Het gaat om duurzaamheid in de 
breedste zin van het woord. 

Het tweede bestuurlijke hoofdthema 
is de transformatie in het sociaal 
domein: de nieuwe gemeentelijke 
verantwoordelijkheden in het soci-
ale domein geven aanleiding om te 
komen tot een grondige herijking 
van de huidige lokale inrichting van 
de collectieve voorzieningen in het 
preventiebeeld. Sleutelbegrippen 
zijn ontkokering, integratie, bunde-
ling in levensdomeinen en kanteling 
naar participatiesamenleving. 

Het derde hoofdthema is burgerpar-
ticipatie. Dit wordt omschreven als 
een groei- en ontwikkelproces. Het 
college heeft capaciteit vrijgemaakt 
om verbindingen met de dorpen te 
intensiveren en om in dialoog en 
samenwerking te komen tot verster-
king van eigen inbreng en eigen ini-
tiatieven vanuit de kerken, vereni-
gingen en andere maatschappelijke 
instellingen.

Als het aan het college ligt is en 

blijft Voorst een zelfstandige, daad-
krachtige en betrokken gemeente die 
handelt vanuit vertrouwen in eigen 
kracht en die van de lokale samen-
leving. 

De jaarrekening van 2015
De gemeentelijke jaarrekening over 
2015 sluit met een klein nadelig 
saldo van €7.000. Dit is zeer opmer-
kelijk omdat de bestuursrapportage 
2015, vastgesteld in oktober 2015, 
voor 2015 nog een tekort voorspelde 
van ruim € 1 miljoen. Het zijn met 
name twee factoren die verantwoor-
delijk zijn voor deze grote afwijking. 
In de eerste plaats heeft eind 2015 
een herberekening van de algemene 
uitkering uit het Gemeentefonds 
over de jaren 2013, 2014 en 2015 
plaatsgevonden die heeft geleid tot 
een nabetaling van €580.000. In de 
tweede plaats blijkt op de uitvoering 
van de decentralisatietaken in het 
sociaal domein sprake te zijn van 
een overschot van €437.000. Omdat 
in de begroting voor 2015 was uit-
gegaan van een budgettair neutrale 
uitvoering leidt dit overschot tot 
een batig saldo in de jaarrekening. 
Andere belangrijke afwijkingen zijn 
een overschot van €346.000 op de 
geraamde uitgaven aan huishoude-
lijke verzorging en een tekort van 
€293.000 op de uitgeven aan bij-
stand- en andere uitkeringen. Er kan 
geconcludeerd worden dat er sprake 
is van een verwaarloosbaar klein ne-
gatief rekeningresultaat. 

Het voortgangsbericht 2016
In het Voortgangsbericht meldt het 
college over het lopende begrotings-
jaar 2016 een bedrag van €318.000 
aan tegenvallers. De belangrijkste 
tegenvaller is, net als in 2015, een 
tekort op de uitgaven aan bijstands-
uitkeringen en andere inkomens-
voorzieningen. Dit tekort wordt voor 
2016 geraamd op €393.000. Oorza-
ken zijn aldus het college een, an-
ders dan verwacht, nog uitblijvend 
economisch herstel in combinatie 

met een instroom van nieuwe uit-
keringsgerechtigden onder andere 
voorvloeiend uit de vluchtelingen-
problematiek. Het college verwacht 
dat er vanaf 2018 sprake zal zijn van 
herstel. Het college heeft een brede 
aanpak van werkloosheid en bevor-
dering van participatie in voorberei-
ding. 

De prioriteitennota 2017-2020
De prioriteitennota 2017-2020 die 
het college presenteert bevat plan-
nen die de vertaling vormen voor de 
in het collegeprogramma benoemde 
bestuurlijke hoofdthema’s, namelijk 
duurzaamheid, transformatie in het 
sociale domein en burgerparticipa-
tie. 
Een forse inzet op duurzaamheid 
staat daarin centraal. De plannen 
omvatten stimuleringsmaatregelen 
voor verduurzaming van de Voorster 
huishoudens, het verduurzamen 
van de gemeentelijke gebouwen, het 
bevorderen van duurzame bedrij-
vigheid in de gemeente, maar ook 
het inzetten van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in ver-
schillende projecten op het gebied 
van milieubeheer en duurzaamheid. 
Het college wil zich in samenwer-
king met de stedendriehoek ook 
inzetten voor het realiseren van de 
Omgevingsagenda Stedendriehoek 
waarin de focus ligt op versterking 
van de Cleantech Regio Stedendrie-
hoek. Daarmee wil het college een 
dubbele slag slaan, namelijk het sti-
muleren van de regionale economie 
en het versterken van een schone en 
groene leef- en werkomgeving.

Het totaal aan plannen brengt voor 
de gemeentelijke begroting een 
lastenstijging met zich mee van 
€359.000 in 2017 oplopend naar 
€640.000 in 2020. Alleen voor be-
grotingsjaar 2017 wordt een begro-
tingstekort verwacht van ongeveer 
€230.000. De verwachting is dat er 
vanaf 2018 sprake zal zijn van een 
positief begrotingssaldo. 

Onze jeugd aan het woord
TWELLO.-  Hij is 12 jaar en zit op De Kopermolen in Klarenbeek in 
groep 7. Zijn zusje Mion (10) bezoekt dezelfde school. Als hij een 
lievelingsvak zou moeten kiezen dan gaat hij voor Handvaardig-
heid, voor Knutselen en Tekenen. 

Mart en zijn maatjes zijn maar wat blij met de 
aluminium boot van Karl Haagen. 

In Lezen, Spelling en Schrijven 
zal hij vermoedelijk nooit uitblin-
ken, maar ondanks dyslexie gaat 
Mart Diks het lezen redelijk goed 
af. “Omdat het vroegtijdig bij mij 
werd ontdekt, ben ik snel het tra-
ject ingegaan,“ lacht Mart, “en 
met behulp van bijscholing is er 
al heel wat verbetering.” En hoe 
komt het dan dat je in begrijpend 
lezen zo goed bent, wordt hij ge-
vraagd. Dat is volgens Mart te ver-
klaren doordat zijn denkvermo-
gen volgens de screening boven 
modaal ligt. Niet verbazingwek-
kend dus dat hij het populaire 
wetenschappelijke tv-programma 
Galileo op de voet volgt. Waar 
in sneltempo de meest bizarre 
onderwerpen en vragen voorbij-
komen met experimenten die je 
thuis ook kunt doen.  

Zeeverkenner
Zijn grootste hobby is de scou-
ting. Eens per week gaat hij naar 
het clubhuis Pigika van Scouting 
De Vundelaar. De zeilkampen 
zijn voor hem het hoogtepunt. Zij 
variëren van één tot negen over-
nachtingen en zijn verdeeld over 
het hele jaar. Zijn ogen glinsteren 
als hij vertelt over het recente 
kamp in Giesbeek. Dan brengt 
de leiding reeds van te voren de 
boten naar de ontmoetingsplek 
en gaan de kinderen mee terug of 
omgekeerd. Een motorboot trekt 
zes kleinere boten van staal achter 
zich aan. Vier dagen is er vervol-
gens gevaren op een meertje dat 
uitkomt in de IJssel in het teken 
van ‘Monopoly’, waarbij geld ver-
diend kon worden en vervolgens 
dingen zoals steigers, pieren en 
havens gekocht konden worden. 

Aluminium boot nog 
naamloos
Enige dagen geleden is de eerste 
van twee geheel van aluminium 
vervaardigde boten, een lelievlet  
van firma ESTEQ, opgehaald en 
verblijft tijdelijk bij het clubhuis. 
Dat wil zeggen: de romp, die nog 
verder afgewerkt moet worden. 

Mart: “De mast met zeil moet nog 
gemonteerd worden en verder de 
bankjes en riemen. En de volgen-
de stap is het uittesten op de IJs-
sel. Daarvoor wordt de onderkant 
van de boot met water gevuld, 
omdat de boot te licht is en al 
varende worden mogelijk verbe-
terpunten ontdekt”. De boot gaat 
retour naar ESTEQ en wordt daar 
bijgewerkt en gecoat. Opnieuw te-
rug op het scoutingterrein wordt 
het vaartuig door Maurice (leider) 
gespoten in de blauw-witte club-
kleuren. De boot is nog naam-
loos. De zeeverkenners hebben 
allemaal een suggestie gedaan, als 
het maar een ras of naam van een 
vis of dolfijn is en Mart heeft de 
naam ‘Zeilvis’ opgegeven, omdat 
het woord zeilen erin verborgen 
zit en het één van de snelste vis-
sen is. Het grote zeilkamp in de 
zomervakantie in Heeg/Friesland 
betekent voor Mart het summum. 
Daar kijkt hij heel erg naar uit. 
Dan mogen ze de tenten in een 
weiland van een boer opzetten;  
volgens Mart en bijzonder aardige 
man, die hen alle ruimte geeft. 
“In de laatste nacht slapen we al-
lemaal in een schuur van hem”, 
voegt Mart er gauw aan toe. 

Uitvinder
Is er al een beroepskeuze ge-
maakt? Jawel hoor! Mart wil – en 
dat zal niemand verbazen – dol-
graag uitvinder worden op het ge-
bied van techniek. “Ik ben altijd 
bezig te bedenken hoe je dingen 
zou kunnen vergemakkelijken. 
Hoe je met één handeling 10 an-
dere handelingen overbodig zou 
kunnen maken. Met huis-, tuin- 
en keukenartikelen experimen-
teer ik nog wel eens.” Ook wat 
een illusionist voor elkaar krijgt 
door middel van grote podium-
trucs, daarvan is hij onder de in-
druk. Het publiek laten geloven 
dat hij het ‘onmogelijke’ doet. 
Mart is niet alleen een enthousi-
aste verteller maar ook nog eens 
zeer belangstellend en nieuwsgie-
rig. Een mieterse jongen dus! 

Klanten van Oogwereld Jos 
schenken vrijgevig
TWELLO.- Maar liefst ruim 2600 
brillen zijn (mede) door de ruim-
hartigheid van Oogwereld Jos klan-
ten onlangs afgeleverd  (zie foto) in 
Ghana en gaan daar een 2e leven 
tegemoet . De BRIL-doorgeefweken 
van afgelopen jaar  zijn hiermee 
een groot succes te noemen.  Dhr. 
Hans Poelman van de Stichting 
Emefa is bijzonder trots op het door 
Oogwereld behaalde resultaat.

“Iedereen weet het belang van goed 
kunnen zien en goede oogzorg. Goe-
de oogzorg is echter niet overal zo 
vanzelfsprekend en goed geregeld 
als hier in Nederland. In ontwik-
kelingsgebieden, die niet zelden 
erg afgelegen liggen, ontbreekt  het 
vaak aan iedere vorm van gezond-
heidszorg en is de opticien een on-
bekend begrip. Goed zicht behoort 
daar onbetwistbaar tot de primaire 
levensbehoefte” aldus vestigingsma-
nager Jeroen Gerritsen van Oogwe-
reld Jos. Stichting Emefa zet zich in 
voor dit goede doel en zorgt ervoor 
dat gebruikte brillen uit Nederland 
een tweede leven krijgen. Mensen 
kunnen met  zo’n ‘nieuw’ verkregen 
bril (weer) deelnemen aan de maat-
schappij of hun maatschappelijke 
kansen aanzienlijk vergroten. 

Dit jaar vinden de Bril 
doorgeefweken wederom plaats 
bij Oogwereld Jos!
“Door het grote succes van de vorige 

editie van de BRIL-doorgeefweken 
(156 monturen vonden een nieuwe 
eigenaar) en de positieve respons 
van de klanten van Oogwereld Jos 
hebben we besloten om ook dit jaar 
weer de BRIL-doorgeefweken te or-
ganiseren in Twello. Om het klanten 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken 
mee te doen, geven we bij aanschaf 
van een complete multifocale bril 

inruilkorting oplopend tot € 150,- 
en inruilkorting tot € 50,- bij aan-
schaf van een enkelvoudige bril. 
Als de klant ook nog een vergoe-
ding van de ziektekostenverzeke-
raar ontvangt, kan het voordeel 
behoorlijk oplopen”, benadrukt 
vestigingsmanager Jeroen Gerrit-
sen. De actie start op 19 mei en loopt 
tot en met 4 juni 2016!

Voor gedetail leerde uitleg kunt u uiteraard terecht in de winkel van 
Oogwereld Jos, Duistervoordseweg 12a in Twello.

volg ons ook 
op social media 

Wekelijks huis-aan-huis
dagelijks online

www.voorsternieuws.nl



Met nog drie weken te gaan is de inrichting van uw nieuwe Jumbo bijna voltooid. Alle 
koelcellen, kantoren en overige sociale ruimtes zijn klaar. Wanneer u door de ramen van 
uw nieuwe Jumbo zou kijken ziet u ook dat de bakkerij, de slijterij, de servicebalie en het 
kassakantoor al staan. De komende twee weken worden alle koelingen en stellingen in 
de winkel geplaatst. De grote parkeerplaats is op het asfalteren na klaar. Er is niet alleen 
rekening gehouden met het parkeren maar ook met de ruimte voor groenvoorziening. 
Of u nu met de auto of met de fi ets komt, uw Jumbo ontvangt u met genoeg ruimte om 
te parkeren. Bij Jumbo Binnendijk doen wij er alles aan om u 100% tevreden te stellen. 
Bij ons staan uw wensen centraal en willen wij u helpen om vlot te winkelen. Zo hebben 
wij op verzoek van velen van u weer gekozen voor een nieuwe winkelwagen waar u uw 
boodschappenkrat of bierkrat achterop kunt zetten. Kijk dat is nu de klant centraal stellen. 
In onze nieuwe winkel gaan wij u kennis laten maken met de zelfscan van Jumbo. Zo kunt u 
nog vlotter winkelen en zelf zien en beleven dat uw Jumbo Euro’s goedkoper is. 

Binnendijk telt af!

Gratis parkeren voor de deur!

Nóg vlotter winkelen?Scan zelf uw boodschappen!
 Ervaar de voordelen:
• Activeer eenvoudig

een scanner bij de 
uitgiftewand.

• Geen registratie of 
klantenpas nodig.

• Inpakken doet u meteen al tijdens het winkelen.

• U ziet direct op de scanner hoeveel u uitgeeft.

• Dezelfde voordelen en
service van de unieke
Jumbo formule!

• Boodschappen doen 
was nog nooit zo leuk!

 Veel scanplezier!
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nog 3 weken!
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Zondag’s ontbijt bij Bakker Bart
TWELLO.- Vanaf a.s. zondag is Bakker Bart ook weer op zondag morgen 
geopend. Vorig jaar was het eerste jaar dat we op zondagochtend open 
waren. De reacties waren voor het merendeel erg positief vandaar dat we 
hebben besloten er ook dit jaar mee door te gaan. 
De zondag wordt vooral gebruikt om even lekker te komen ontbijten op 
het terras! Voor maar 2,75 krijg je een heerlijk ontbijtje met verse jus, 
koffie, croissant en belegd broodje. Verder worden er veel verse brood-
jes gehaald voor ontbijt of lunch of voor dagjes uit. We zijn zondags open 
van half 10 tot half 2, bakken alleen klein brood, zoete en hartige snacks. 
 

Zozijn opent deuren dagcentrum 
IJsselvallei tijdens Open Huis 
WILP.- In het nieuwe dagcentrum 
IJsselvallei van Zozijn, op landgoed 
De Lathmer in Wilp, genieten 150 
cliënten met een verstandelijke be-
perking hun dagbesteding. Eerder 
zaten deze cliënten in groepen ver-
spreid over het landgoed. Soms in 
gebouwen die niet meer voldeden 
aan de eisen van deze tijd.  Om be-
ter te voorzien in rust en afwisse-
ling in activiteiten is er een prach-

tig nieuwe dagcentrum verrezen. 
Daar is een drukke tijd van bou-
wen, inrichten en verhuizen aan 
vooraf gegaan. Om deze periode af 
te sluiten is er een Open Huis. Een 
officiële opening voor genodigden 
vindt op vrijdag plaats, maar we 
geven ook graag ú een beeld van 
de verschillende dagbestedingsac-
tiviteiten door onze ruimtes voor u 
te openen. Gastvrouwen en –heren 

leiden u met trots rond door het 
nieuwe gebouw. Ook geïnteres-
seerden voor vacatures, opleidin-
gen en vrijwilligerswerk zijn van 
harte welkom om naar de mogelijk-
heden te kijken. Het Open Huis is 
op zaterdag 21 mei 2016 van 11:00 
tot 15:00 uur in dagcentrum IJssel-
vallei. U vindt het dagcentrum bij 
“Ingang 1: IJsselvallei” aan de Mo-
lenallee.

Zaterdag 28 mei open huis bij 
Terug In Balans
WILP/DEVENTER.- Terug in Balans 
is de praktijk voor spirituele en 
energetische natuurgeneeskunde 
van Frieda Loef. Tijdens het open 
huis, bij Kuna Ludado,  zijn er 
twee lezingen met demonstraties 
en wordt één kennismaking work-
shop gegeven. De lezingen laten u 
kennismaken met een aantal thera-
pieën, de therapeut en diverse mo-
gelijkheden op het gebied van na-
tuurgeneeskunde. Een mens bestaat 
uit meer dan alleen  een fysiek li-

chaam met verstand. Een natuurge-
neeskundig therapeut kijkt ook naar 
problemen in de energie huishou-
ding en de gevoelswereld, waardoor 
helen niet alleen op fysiek niveau  
plaatsvindt. Door test methodie-
ken wordt  zichtbaar gemaakt dat 
kwalen en problemen uit alle lagen 
van de mens kunnen ontstaan. Om 
10.30u wordt een demonstratie au-
riculo medicinea gegeven, een com-
binatie van oor acupunctuur met 
westerse invloeden zoals homeopa-

thie.  Om 13.00u is er een demon-
stratie bioresonantie, gecombineerd 
met voetreflexologie en uitleg van 
het vasculair autonoom signaal ook 
wel de VAS genoemd. Om 15.00u 
wordt een kennismaking work-
shop systeemopstellingen gegeven. 
graag op tijd aanwezig zijn om niets 
te missen en andere deelnemers 
niet te storen. Adres: Brinkgrever-
weg 122 Deventer. Toegang gratis. 
Meer info op www.teruginbalans.
com
 

PURE-theband in Muziekkoepel Nering Bögel

PURE-theband.

DE WORP.- Na een zeer geslaagd 
optreden dit voorjaar in de Deventer 
Schouwburg komt PURE-theband 
op zondagmiddag 22 mei in de Mu-
ziekkoepel Nering Bögel. Het is een 
puur genot om naar deze band te 
kijken en te luisteren. Leadzanger 
Robert van der Schoot, onlangs nog 
te zien in The Passion Deventer, en 
zijn band bestaande uit Pieter Ver-
dam gitaar, Tom Harmelink toet-
sen, Colin Heeregrave basgitaar en 
Sander Matser percussie en drums 
zorgen voor twee uur muzikaal ver-

maak.  Het zijn allen enthousiaste 
en ervaren muzikanten afkomstig 
uit Deventer en omstreken met een 
breed repertoire van overwegend 
covers. Van heel klein – zang met 
enkel toetsen of gitaar als begelei-
ding-  tot lekker ‘uitpakken’ met een 
‘up tempo’ of stevig rock nummer 
behoort allemaal tot de mogelijkhe-
den. De nadruk ligt echter op sfeer-
volle ‘luistermuziek’. Contact leggen 
met het publiek en een intieme en 
vriendschappelijke sfeer van muzi-
kale verbinding creëren is de speci-

aliteit van Pure. Hun motto ‘Straight 
From The Heart’ verraadt dat zij mu-
ziek niet als ‘een kunstje’ zien, maar 
als een drager van emotie. Neem je 
picknickkleedje dus maar mee naar 
het park om dit mee te maken. 
Het concert is van 14.30 tot 16.30 
uur en is entree vrij en neem ge-
rust je picknickkleedje mee. Er is 
een toiletvoorziening in het park en 
versnaperingen zijn verkrijgbaar bij 
de nostalgische kiosk. Zie ook onze 
website: www.muziekkoepelne-
ringbogel.nl .

Persoonlijke en confronterende voorstelling van Esther 
Linssen op Kleine Noordijk voor het eerst te zien
WILP.- Op 22 mei om 15.00 uur zet operazangeres Esther Linssen haar samen met Klaus Bertisch ontwikkelde, 
tweede voorstelling ‘Lebensbaum’ voor de allereerste keer op de planken. Een programma, waarin liederen en 
teksten samen een verhaal vormen dat is opgebouwd vanuit de kleinkunsttraditie. Persoonlijk en confronterend. 
Daarmee brengt ze het klassieke lied weer terug in haar kracht: die van de vertelling.

Ongewenst bezoek

STEENENKAMER.- In het Pinksterweekend is er ongewenst bezoek geweest 
in de tuin van Carolien Elizen. Zondagnacht is er iemand die op grote voet 
leeft in de tuin geweest en heeft de tuindouche (wel een koude douche) 
meegenomen, de tuinsproeier is van de tuinslang afgesneden (zie foto) en 
meegenomen (een groene ketser). Ook een zware gietijzeren naaimachine is 
mee naar achter in de tuin genomen, die zijn ze echter wel ‘vergeten’ om mee 
te nemen. De tuindouche heeft een grote douchekop. Het is niet de eerste 
keer dat ze geweest zijn. Houd oren en ogen open mensen. En als je dit wordt 
aangeboden, wees alert! 

Specht laat zich horen

STEENENKAMER.- Een hard getik hoorden we buiten en dachten: wat is 
dit? “ We keken om het hoekje en zagen een bonte specht druk bezig. Hij had 
al heel wat hout van een nestkastje weten te tikken met de snavel en het gat 
was al aardig groter geworden”, vertelt Carolien Elizen. Al bijna zo groot dat 
de specht de jonge schreeuwende koolmeesjes kon pakken. Uit voorzorg wat 
lood rondom het gat gemaakt, de specht blijkt een echte doorzetter en men 
ziet hem steeds terugkomen. Het is de natuur! Dat wel, maar toch. ..

Spannende tijden voor 
Go Ahead Eagles
DEVENTER.- Go Ahead Eagles is weer een stap dichterbij promotie naar 
de Eredivisie. Op vrijdag 13 mei speelde Go Ahead Eagles de eerste play-
offwedstrijd tegen VVV-Venlo. Deze wedstrijd werd gewonnen met 1-0, Leon 
de Kogel kroonde zich kort voor tijd tot matchwinner door een strafschop 
keihard tegen de touwen te schieten.  Go Ahead ging dus met een goede 
uitgangspositie op maandag 16 mei, samen met 500 supporters, naar Venlo 
toe voor de return van de play-offwedstrijd. Na een minuut of tien leek het al 
over en sluiten voor VVV omdat Leon de Kogel de 0-1 scoorde. VVV-Venlo 
wist vervolgens dat het drie keer moest scoren en dat leek een onmogelijke 
opgave. Echter toonde VVV-Venlo veerkracht en stond het al bij rust 2-1: Ralf 
Seuntjens schoot een penalty binnen na een handsbal en Gianluca Nijholt 
kopte binnen na een fraaie aanval over rechts. 45 bloedstollende minuten 
volgde. Pas in de blessuretijd viel de beslissing en deze kwam op naam van 
oud-VVV-aanvaller Randy Wolters. De supersnelle buitenspeler schoof de 
2-2 in het net vanuit een counter. Daardoor heeft Go Ahead de finale van de 
play-offs bereikt. 
Op donderdag 19 mei om 19:45 uur wordt de eerste wedstrijd gespeeld tegen 
de Graafschap in de Adelaarshorst. Op zondag 22 mei om 12:30 uur volgt de 
return in Doetinchem.  Wij wensen Go Ahead veel succes! 

http://www.muziekkoepelneringbogel.nl
http://www.muziekkoepelneringbogel.nl


COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NL

www.bouwbedrijfvdbeek.nl

BOUWBEDR I J F

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

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

TERWOLDE 0571 - 29 20 96

 

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

Duurzaam en goed onderhoud 
voor een eerlijk tarief

WWW.GARAGEDESMEDERIJ.NL 
Ook voor uw oldtimer en youngtimer

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

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

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

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

€19.50

€8.50

Tijdens de schoolvakanties alle dagen geopend van 10.00 - 18.00 uur Reservering noodzakelijk!

maandag
13.00 - 18.00 uur
di. t/m do.
10.00 - 18.00 uur
vrijdag
10.00 - 20.00 uur
zaterdag
10.00 - 16.00 uur

TWELLOSEWEG 100
7396 BP

 

TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

w w w . n a t a s c h a d u m p . n l

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Bad- en teenslippers
dames, heren en kinderen

vanaf 

Diverse 
korte broeken

tot
KORTING

OPRUIMING

9,99

50%

NIEUW! 
in ons assortiment

Dameskleding
broeken, jasjes, topjes enz...

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

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

Potgrond AKTIE
Het hele seizoen 
1 vaste prijs

T U I N Z A D E N  E N  G R O E N T E  P L A N T E N

Volop Perkplanten 
uit eigen kwekerij!

diverse soorten o.a. petunia’s
begonia’s, fuchsia’s, geraniums 140 liter10.00

TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

Presenteren zich

TERWOLDE/
NIJBROEK

Ondernemers

Presenteren zich
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WILP.- Op zaterdag 14 mei heeft Sportvereniging CCW’16 aan de Molenal-
lee in Wilp een inloopochtend georganiseerd voor kinderen van 4 t/m 7 
jaar. De inloopochtend is georganiseerd om jonge kinderen kennis te laten 
maken met voetbal en de vereniging CCW’16. ZsportZ was ingeschakeld om 
voor alle enthousiaste spelers een voetbalclinic te organiseren. Ondanks het 
koude weer hebben ongeveer 45 kinderen aan de clinic deelgenomen. Een 
mooi resultaat dus! Na een gezamenlijke warming up werden in drie ronden 
verschillende oefeningen en duels in partijvorm gedaan. Na afloop van de 
clinic kon iedereen zich opwarmen in de kantine en kregen alle kinderen 
drinken, patat en een snack.

Het was een zeer succesvolle en vooral sportieve ochtend waarbij de kin-
deren konden kennismaken met voetballen binnen de vereniging CCW’16.
Kinderen kunnen al vanaf ongeveer 4,5 meespelen bij de mini’s. Meer in-
formatie kunt u vinden op svccw.nl. Voor vragen of aanmeldingen kunt u 
contact opnemen met onze vereniging via jeugdvoetbal@svwilp.nl.

Tien over rood Sportclub Teuge

TEUGE.- Van 9 t/m 13 mei werd bij 
SC. Teuge het jaarlijkse 10 over rood 
toernooi gehouden, dit jaar voor het 
eerst georganiseerd door de onlangs 
opgerichte afdeling Biljart van SC. 
Teuge (een samenvoeging van reeds 
bestaande clubjes). Zo’n kleine hon-

derd personen hadden zich ingeschre-
venen, na vier avonden met voorron-
des bleven er vierentwintig over die 
op vrijdag de finale rondes speelden. 
Al snel bleek wie de favorieten waren 
voor de ereplaatsen, Peter Hendriks 
uit Epe wist in vier beurten de tien 

caramboles te maken en mocht zich 
winnaar noemen, een beurt later was 
het Ronny Huiskamp uit Apeldoorn 
die beslag legde op de tweede plaats. 
Zijn broer Eddie had een barage nodig 
om ook op het podium te komen, met 
een mooie serie van zeven caramboles.
 

v.l.n.r. Ronny Huiskamp, Peter Hendriks, Eddie Huiskamp.

Familievoetbal jubileum V en L 

DE VECHT.- Dit jaar wordt er voor de 40e keer een familie voetbaltoer-
nooi bij sv V en L  gehouden, maar deze keer niet zoals andere jaren op 
Tweede Pinksterdag, maar op zondag 29 mei. 

Tegenwoordig gaat het met de fami-
lieteams wel anders dan in den be-
ginne. Nu zijn het veelal  wel com-
petitie spelende heren en dames. 
Vriendengroep de Vaassense Broek 
kwam destijds op vrijdagavond naar 
V en L om te voetballen tegen an-
dere groepen, families of bedrijven. 
Het ging eigenlijk meer om de derde 
helft maar gezellig was het wel, en 
zo ontstond bij Frans Leerkes en 
Gait Koetsier, organisatoren van het 
eerste uur, het idee om dit jaarlijks te 
doen en er een soort toernooi van te 
maken, en zo was het familie voetbal 
toernooi geboren. Na het eerste jaar 
bedachten ze zich dat een grote tent 
erbij ook wel erg handig zou zijn, 
en toen is ook het actie comité van 
Sv V en L opgericht. Het toernooi is 
gewild bij veel families, en bij me-
nigeen wordt het een soort reünie 
op de sportvelden. In 1971 werd er 
gestart met 12 families, het is al wel 
een aantal jaren 18 geweest maar  te-
genwoordig ligt het aantal families 
weer op 12. In die toptijd  werden 
er vrachtwagens op het terrein ge-
reden die functioneerden als kleed-
ruimtes. Een paar van die families 
zoals de Roeterds, fam. Kamphorst, 
Klumpertjes en de Overvelde’s zijn 
de die-hards die altijd van de partij 
zijn. Voor de fam. Overvelde is het 

echt een familie uitje, zij zetten een 
avond ervoor hun eigen legertent al 
op, en de dag zelf is één groot feest. 
Vroeger werd er nog wel eens ‘slim 
ingeschreven’, door b.v. de naam 
van de vrouw als familie naam op te 
geven, dan kon je van twee families 
de beste voetballers gebruiken, want 
voetballen konden ze echt niet alle-
maal even goed. En als je ook maar 
enigszins een relatie had met de fa-
milie dan mocht je meedoen. 

Bij het voetballen mag je de scheids-
rechters niet vergeten. Deze kwa-
men vaak via de scheidsrechters 
verenigingen uit Deventer en Apel-
doorn op de Vecht terecht, en floten 
daar dan vaak jaren achtereen, wat 
betekent dat het voor hen ook erg 
gezellig was. Zoals Harry Huren-
kamp, vanaf het eerste jaar bij dit 
toernooi betrokken, en dus dit jaar 
voor de 40ste keer. Maar  nu tevens  
de  laatste want Harry stopt er mee. 
En als er zo een dag wordt gevoet-
bald mag ook de inwendige mens 
niet vergeten worden. Daarvoor was 
je bij Mariet Leerkes aan het juiste 
adres, ook zij is er vanaf het begin 
bij betrokken. eerst vanuit de kan-
tine, later uit de frietkraam waar te-
genwoordig Westrik je van je snackje 
voorziet. Tegen een uur of twee, als 

alle poule wedstrijden zijn gespeeld, 
volgen de kruisfinales, de nummer 1 
van de ene poule tegen de 2 van de 
andere, en op het andere veld ook 
zo’n wedstrijd. En daarna volgt de 
finale op het eerste veld  en de ver-
liezers van de kruisfinales strijden 
op het tweede veld om de derde en 
vierde plaats. Ondertussen heeft het 
wedstrijdsecretariaat, nu bestaand 
uit Ben Kamphorst en Frans Leerkes 
en Bjorn Jacobs, zijn taak er bijna 
opzitten en maakt zich klaar voor 
de prijsuitreiking. Er zijn bekers en 
bloemen voor de nummers 1 t/m 4 
en ook is er voor de winnaar de wis-
selbeker. Zo won de familie Haar-
man deze wel eens 4 maal achter el-
kaar. Ook  is er een sportiviteitsprijs. 
Over het algemeen wordt er zeer 
sportief gestreden, maar er waren 
wel eens wedstrijden tussen de fa-
milies  op het scherpst van de snede 
en eroverheen. Maar mede door de 
altijd keurig verzorgde grasmat, im-
mer onderhouden door Willy Klum-
per, waren er in al die jaren maar 
weinig blessures. Zo, een stukje uit 
de geschiedenis van het familie-
voetbal in de Vecht. Met deze leuke 
anekdotes bent u natuurlijk enorm 
nieuwsgierig geworden naar dit ge-
zellige toernooi en u bent dan ook 
van harte welkom op zondag 29 mei  
vanaf 10.00 uur op sport complex ’t 
Hul van Sv V en L in de Vecht  waar 
we er die dag met z’n allen een waar 
feestje van  gaan maken.   

Foto uit 1978, van een van de families die al vanaf het begin meedoen, de fam. Overvelde.

Terwolde D kampioen

TERWOLDE.- Het D1 pupillen-
team van de SV Terwolde heeft af-
gelopen zaterdag de voorjaarstitel 
binnengesleept. Dit was de vierde 
grote prijs binnen twee jaar. (2x 
zaalvoetbaltitel en de najaarsreeks 
van 2015 werd ook met een kam-
pioenschap beeindigd). Zaterdag 
14 mei j.l. moest er nog minmaal 
1 punt worden behaald om Raalte 
D1 van de troon te stoten. Dit werd 
ruimschoots gehaald want de arme 
tegenstander uit Lemelerveld werd 
met maar liefst 22-1 van de mat 
gespeeld. Terwolde gunde elkaar 
de bal en maakte er nog een leuke 
wedstrijd van voor de massaal aan-
wezige toeschouwers. Na het laatste 
fluitsignaal knalden de champagne-

kurken en kregen de spelers bloe-
men van het bestuur en natuurlijk 
ontbraken de kampioenshirts ook 
niet. Aangezien ze dit najaar ook 
kampioen waren geworden kregen 
ze nu ieder een shirt met daarop 
twee sterren.  De trainer en leiders 
glommen van trots. Voorzitter van 
de JPC van de sv Terwolde, Ruben 
Berends, hield een korte toespraak 
en hij had de eer de kampioens-
schaal te mogen overhandigen aan 
de aanvoerder van het team, Chris 
Schrijver. Hierna volgde een lang 
persmomentje en ging het naar 
de kantine voor een hapje en een 
drankje. Nadat de inwendige mens 
was verwend ging het in stoet door 
de het dorp.

Sv Terwolde D1 pakt weer de titel. Staand achterste rij v.l.n.r: Jan Wil-
lem Kleiboer, leider: Jurrien Kamphuis, trainer Ester Brouwer leider. 
Staand v.l.n.: Jurrian Nales, Wesley Simons, Heimen Krijgsman, Ma-
rijn van Norel, Robin Berends, Jennifer Witteveen, Thimo Lueks, Tim 

Kleiboer. Zittend v.l.nr: Tijs Spijkerboer, Koen vd Berg, Chris Schrijver, 
Bart Beugels, Stijn vd Pol, Thijs Brouwer. (Foto Spijkerboer)

VOORSTER NIEUWSSPORT
Inloopochtend voor 
kinderen
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De winnaar van de kleurplaat van afgelopen week is: 
Sanne Kok

Je mag bij het Voorster Nieuws je Intertoys bon op komen halen.

VOORSTER NIEUWSSPORT
Terwolde
Donderdag 19 mei 
19.00 Terwolde 3-VenL3

Twello
Donderdag 19 mei
Beslissingswedstrijd 
kampioenschap
19.00 Twello 1-Victoriaboys 1
locatie Loenermark
Zaalvoetbal Zuiderlaan
Vrijdag 20 mei
19.30 Twello 8-Sedap 1
20.30 Twello 7-ATIK 9
21.30 Twello 6-Gr.Wit 1
22.30 Twello 4-Rob.& Vel. 3

V en L
Donderdag 19 mei
19:00 Terwolde 3-V en L 3
Zaterdag 21 mei
12:30 V en L C1G-Albatross C3

Pupillen A van Terwolde kampioen

TERWOLDE.- Het A1 team van de sv Terwolde is afgelopen maandag kampioen geworden. Na de overwinning tegen 
Robur et Velocitas uit Apeldoorn was de buit binnen. (Foto GJ Spijkerboer).

Merida 
toertocht 
KLARENBEEK.- Zondag  22 mei 
organiseert de fietsclub SC Kla-
renbeek een toertocht waar  wiel-
renners individueel en/of samen 
met collega’s van hun vereniging  
op sportieve wijze de uitdaging 
aangaan om flink wat kilometers 
weg te fietsen in de mooie omge-
ving van Klarenbeek, de IJsselval-
lei en de Gelderse Achterhoek.

De tocht start vanaf Sportpark De 
Pauw, er wordt een route uitgezet 
van circa 80 km en één van circa 12 
5km. Halverwege de 80 km wordt 
er een rustplaats ingericht voor een 
pauze en rondom de 80 km nog-
maals een pauzeplaats voor de 125 
km fietsers. De starttijd is tussen 
8.30 en 9.30 uur. Naar verwachting 
komen de renners tussen 11.30 en 
15.00 uur terug bij het MFC, waar 
men zich kan opfrissen en gezamen-
lijk kan napraten en  genieten van 
een drankje. De inschrijvingen kan 
voor de start in het MFC gebouw 
middels handmatig en scan & go in-

Maak jij de mooiste kleurplaat deze week? 
Dan verdien je een Intertoys bon van 10,- euro

Inleveren vóór a.s. maandag bij Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello 
of mailen naar info@voorsternieuws.nl

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

e-mail:  ..........................................................................................................................................................................

Leeftijd:  ......................................................................................................................................................................

schrijving. De fietsclub SC Klarenbeek hoopt uiteraard op een hoge deelname 
en wil hier een jaarlijks terugkerend evenement van maken. De route wordt 
volledig met pijlen uitgezet en beloofd mooie binnen wegen en fraaie coulis-
sen landschappen en uiteraard mooie boerderijen en landerijen.

ideas for big business!
T. 06 - 30 10 86 92 | INFO@BIGBLOW.NL | BIGBLOW.NL

bigblow, De specialist in
voetbalborden! 

Feest in Voorst door 
Roparun 2016

VOORST.- De gemeente Voorst stond tijdens het Pinksterweekend in het te-
ken van de Roparun. Op zaterdag 14 mei gingen 333 teams van start in Parijs 
en Hamburg en liepen, in estafette, in twee dagen naar Rotterdam. Op zon-
dag 15 mei doorkruiste de teams de gemeente Voorst. In aanloop naar deze 
Roparun zamelden de teams zoveel mogelijk geld in. De opbrengst van de 
Roparun, vorig jaar 5 miljoen euro, gaat naar ruim 150 goede doelen die zich 
richten op palliatieve zorg voor mensen met kanker.
Op eerste Pinksterdag, zondagavond 15 mei 2016, kwam de Roparun langs 
Voorst. De renners liepen vanuit Zutphen via de N345 richting Apeldoorn. 
De voorster bevolking heeft deze helden aangemoedigd bij café Raadstaake 
waar de nodige activiteiten waren georganiseerd. 
Naast het aanmoedigen van de renners was er veel muziek. Er waren veel 
optredens van muzikanten uit Voorst zoals de band Overload met Kevin 
Sundermeijer, de in Voorst wonende Ier Mark Gilligan met zijn zoon Tristan 
Giligan en Ben Wagenaar van het welbekende Bentertainment. Alle muzi-
kanten hebben belangeloos opgetreden voor het goede doel. De opbrengst 
van deze avond is volledig naar de stichting Roparun gegaan. Het was een 
zeer geslaagde avond met volop gezelligheid en een goede sfeer.
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De Wingerd door naar volgende ronde schoolvoetbal

De selectie van basisschool De Wingerd.

TWELLO.- Het elftal van basisschool 
De Wingerd werd tweede in de regio-
finale van het Schoolvoetbal. Dit bete-
kent dat de leerlingen door zijn naar de 
volgende ronde. De regiofinale werd 

Galavoorstelling Voorwaartsop 
slotdag competitie tegen PH 4-1
TWELLO.- Bij de aftrap een minuut stilte ter nagedachtenis aan het 
overlijden van Theo Roerdink. Hij overleed deze week op 72-jarige leef-
tijd na meer dan 60 jaar lidmaatschap. 

in Apeldoorn gehouden. Teams uit de 
hele regio deden mee. De selectie van 
de Wingerd won alle poulewedstrij-
den en de halve finale. De finale tegen 
leerlingen uit Steenderen eindigde 

met 1-1 in gelijkspel. Bij de penalty’s 
bleken de leerlingen uit Steenderen 
net wat sterker. Maar, ook een tweede 
plek is voldoende voor de volgende 
ronde. Op naar de halve finale.

Voorwaarts heeft op een fantasti-
sche manier afscheid genomen van 
het seizoen 2015-2016. Dat deed 
het vooraf aan de wedstrijd door 
een mooi gebaar naar het publiek. 
Er werden 11 bossen bloemen uit-
gedeeld aan de trouwe aanhang. Dit 
gebaar was deze middag echter niet 
genoeg, want met vaak oogstrelend 
combinatievoetbal, prachtige indi-
viduele acties en heerlijke treffers 
werd PH uit Almelo van de mat ge-
speeld. De eretreffer in de 90ste mi-
nuut van PH door Dewi Perik was 
verdiend. Voorwaarts had echter 
ook het dubbele aan treffers kun-
nen realiseren. Het eerste kwartier 
zet Voorwaarts druk op het doel 
van PH met goed verzorgd voetbal. 
Meerdere kansen worden gecreëerd, 
maar helaas kon het laatste zetje niet 
gegeven worden. Rick Timmermans 
schiet uit een vrije trap van 35 me-
ter op de lat. Een schot dat meer had 
verdiend. PH zette daar met scherpe 
uitvallen wat tegenover. Een ge-
smoord schot verdwijnt bijna over 
de naar voren stappende Robin Haf-
kamp. Met een uitsterste inspanning 
weet hij de bal over te tikken. Ook 
krijgt PH kansen doordat Voorwaarts 
in de verdediging af en toe voor te 
voetballende oplossingen kiest. Dat 
risicovolle spel wordt bijna afge-
straft. Het overwicht in de eerste 
helft blijft echter voor Voorwaarts. 
Met name het tempo in balbezit en 
de vele kantwisselingen leiden tot 
verwarring bij PH.  Doelpunten val-
len er echter niet. In de 40ste mi-
nuut toch de beloning, nadat Bruce 
zich prachtig vrijspeelt op het mid-
denveld en deze actie besluit met 
een splijtende pass op rechts naar 
de sprintende Björn Groot Hulze. 
Björn heeft geen moeite de keeper 
te passeren met een strak schot. De 
goede leidende scheidsrechter Mul-
der fluit af voor de rust. Dat belooft 
wat voor de tweede helft. 

De wedstrijd is na rust nog geen 
twee minuten oud of Joost Hulse-
bos biedt Bruce Schotman met een 
steekpass de vrije doorloop. Alleen 
op het doel af, met naast zich Björn 
Groot Hulze, maakt Bruce een kol-
derieke uitglijder op de natte onder-
grond. Een 100% doelpunt wordt 
daarmee om zeep geholpen. Dan 
volgt de mooiste aanval. In de 57ste 
minuut passt Rick Timmermans de 

bal bij Björn Groot Hulze op rechts. 
Hij speelt op zijn beurt Bruce aan 
in de 16 meter. Bruce controleert 
de bal en legt deze panklaar voor 
de buiten de 16 meter inlopende 
Bas Ruijsch. Een vlammend dia-
gonaal schot van Bas verdwijnt in 
de uiterste benedenhoek. De kee-
per kan er slechts naar kijken, 2-0. 
Voorwaarts gaat door en in de 62ste 
minuut komt opnieuw een strakke 
lage voorzet van rechts op 5 meter 
van het doel in de voeten van Bruce. 
Hij staat met de rug naar de goal. De 
directe verdediger is nu nog steeds 
op zoek naar de bal, want voordat 
hij het in de gaten heeft wordt de 
bal al over de keeper gestift, 3-0. De 
koek is nog niet op. In de 67ste mi-
nuut komt Voorwaarts op links door 
met Bas Ruijsch. De aanval smoort. 
Het doorjagen van Bas levert echter 
rendement op. Hij wordt in de 16 
meter opgevangen en de penalty die 
hieruit volgt wordt door Bruce bin-
nengeschoten. Het is dan tijd voor 
de publiekswissels. De afscheid ne-
mende Björn Groot Hulze en Daniël 
Sonoto mogen plaatsmaken voor Is-
mar Maglajlic en Dave Bijsterbosch. 
Björn was de afgelopen 3 jaar een 
waardevolle speler voor de selectie. 
Het is zijn ambitie om nu bij zijn 
vrienden van Helios te spelen. We 
zien hem dus volgend jaar als tegen-
stander aan De Laene. Daniel is na 
12 jaar selectievoetbal nog niet op-
gebrand. Hij heeft als aanspeelpunt 
dit seizoen opnieuw zijn waarde 
bewezen. Zijn maatschappelijke 
carriere vraagt echter offers. Hij gaat 
lager spelen. Joost Hulsebos wordt 
nog vervangen door Luuk Grieving. 
Joost is ook vandaag weer de absolu-
te leider. Hij weet met sober spel de 
verbinding tussen de linies te leg-
gen. Tenslotte mag niet onvermeld 
blijven dat we een echte topscorer 
hebben bij Voorwaarts. Geen tradi-
tionele puntspeler, maar een duvel-
tje in een doosje dat ongeacht zijn 
positie als diepe spits of als mid-
denvelder telkens in beweging voor 
het doel opduikt en scoort. Ook van-
daag was Bruce goed voor twee tref-
fers en brengt daarmee zijn competi-
tietotaal op 19. We hopen natuurlijk 
met Bruce en deze talentvolle groep 
een stap te zetten naar een hoger ni-
veau. In ieder geval is het de moeite 
waard om weer een seizoenskaart te 
bestellen voor 2016-2017. 

Sv Terwolde F1 trotse kampioen

 
TERWOLDE.- Terwolde F1 is zater-
dag de terechte kampioen geworden 
in de voorjaarscompetitie door in 
een rechtstreeks duel de nummer 
twee, Apeldoornse Boys te verslaan 
met 1-6. Ging de eerste wedstrijd nog 

verloren, daarna volgden negen over-
winningen op een rij. De vereniging is 
dan ook maar wat trots op het jonge en 
fanatieke elftal dat met veel inzet en 
plezier voetbalt. Het elftal bestaat uit 
: Michael Zweers – Dylan Stormink 

– Vico Rutgers – Lesly Borgonje – 
Tim Hiddink – Skip Roeterd – Renzo 
Bruin – Jestin Ruitenbach en Marijn 
Mölder. De trainers en begeleiding : 
Ronald Mulder – Wi-Jan Kleiboer – 
Michael Ruitenbach en Marc Mölder.  

Winst voor V en L in laatste wedstrijd
DE VECHT.- Maandag een hele we-
reldreis voor de V en L-supporters, 
maar zelfs in de uitwedstrijd waren 
ze langs de lijn nog in de meerder-
heid.  Een wedstrijd waar voor beide 
ploegen niet veel meer op het spel 
stond. Dat was ook te merken want 
de echte scherpte en felheid ontbrak 
wel in de duels. De aanvallers van 
VVOG kregen voorin alle vrijheid 
om tot kansen te komen. Al snel 
werd duidelijk dat je deze ploeg niet 
te veel moet laten voetballen. Het 
was aan keeper Arno Dolman te dan-
ken, dat V en L niet snel op achter-
stand kwam. Het moet gezegd dat ze 
slordig met de kansen omsprongen 
maar ook V en L had enkele goede 
scoringsmogelijkheden. Onze spits 
Eduard van den Beld had zijn vizier 
nog niet op scherp staan. Hij was 
misschien nog aan het nagenieten 
van zijn briljante passeeractie, die 
we normaal niet van hem gewend 
zijn. In deze fase werd de ene na de 

andere combinatie op de mat gelegd. 
Het was Feie Overvelde die de sco-
re mocht openen met een bekeken 
schuiver na een kwartier spelen 0-1. 
De keeper van VVOG maakte toch al 
niet een sterke indruk en ook bij deze 
treffer ging hij niet geheel vrij uit. V 
en L had wel het betere van het spel 
maar bleef slordig bij het uitverdedi-
gen. Op slag van rust kwam toch de 
gelijkmaker door onnodig balverlies 
op de rand van de zestien 1-1. Een 
verwoestend afstand schot van Tom 
Kamphorst zorgde ervoor dat V en L 
toch met een voorsprong de kleed-
kamer inging 1-2.
In de tweede helft probeerde VVOG 
om de achterstand ongedaan te ma-
ken. Het leverde wel enkele kansen 
op maar het bleef bij schoten op af-
stand waar keeper Arno Dolman niet 
bang van werd. De voorsprong was 
echter nog steeds minimaal maar in 
de 74 ste minuut viel dan toch de be-
slissing. Eduard van den Beld werd 

aangespeeld in de zestien en deed nu 
wel waar hij voor in de spits staat 1-3.  
De hoop op een goed resultaat werd 
zo de grond in geboord voor VVOG. 
Menig speler had er geen zin meer in 
en in de 81ste minuut wist Feie Over-
velde ook nog te profiteren van chaos 
in de defensie 1-4. Als afsluiting een 
plek in de middenmoot voor V en L. 
Een seizoen met wisselende resul-
taten en eigenlijk te veel blessures. 
Toch zijn er ook mooie overwinnin-
gen geboekt en ook met goed voetbal. 
Een erehaag werd nog gevormd als 
afscheid voor trainer Marc Mölder. 
Na drie seizoenen bij V en L gaat hij 
naar Loenermark en geeft het trainer-
schap door aan Nico Nijhof. Ook en-
kele spelers hebben besloten bij een 
andere club te gaan voetballen. Zeer 
spijtig voor V en L maar de supporters 
wensen ze alle succes bij hun nieuwe 
club. En tevens nemen onze vaste re-
porters afscheid, Jolanda en Han, be-
dankt voor de leuke verslagen.

Jubilerende sporters

Dik Nieuwenhuis en 
Tjardo Meulenbroek.

TERWOLDE.- Dik 
Nieuwenhuis en Tjardo 
Meulenbroek hebben 
samen 750 wedstrij-
den in het eerste elftal 
van de sv Terwolde ge-
speeld. Dik speelde tot 
nu toe 350 wedstrijden 
en voor Tjardo staat 
de teller inmiddels op 
400 wedstrijden. Voor-
afgaand aan de laatste 
thuiswedstrijd tegen 
Emst werden beide 
heren gehuldigd door 
voorzitter Joost Boons 
die lovende woorden 
over had voor dit duo. 
Het fraaie zomerweer 
deed de rest.
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ZWEM-7-DAAGSE 2016

Afstanden

Openingstijden
Maandag Donderdag

Dinsdag Vrijdag

Woensdag Zaterdag

Zondag

Volwassenen zwemmen per dag 500 meter. Jeugd van t/m 12 

jaar en 65+ zwemmen per dag een afstand van 250 meter. 

Elke dag kun je maximaal 1 stempel verdienen en voor het 

behalen van een medaille heb je 4 stempels nodig. 

Banenzwemmen voor de Zwem-7-Daagse kun je binnen in het 

wedstrijdbad of in het verwarmde buitenbad.

Voor meer informatie ga naar WWW.DESCHAECK.NL

* Bij temperaturen boven de 23 graden hanteren wij buiten andere openingstijden. Dan is het buitenbad geopend van 07.00 – 21.00 uur
** Jeugd tot 18 jaar kan in het binnenbad zwemmen tot 20.30 uur. Daarna is er alléén zwemmen voor volwassenen

prijzen
Met abonnement   €   8,00
Zonder abonnement € 13,50

Kom jij ook zwemmen van 23 tot 29 mei?
binnenbad  07.00 - 10.00 uur
   12.00 - 13.30 uur
buitenbad  07.00 - 09.30 uur
   12.00 - 13.00 uur
   15.30 - 21.00 uur

binnenbad  07.00 - 10.00 uur
   11.30 - 13.00 uur
   19.00 - 22.00 uur**
buitenbad  07.00 - 09.30 uur
   12.00 - 13.00 uur
   15.30 - 21.00 uur

binnenbad  07.00 - 10.00 uur
   12.00 - 16.30 uur
   19.00 - 22.00 uur**
buitenbad  07.00 - 09.30 uur
   12.00 - 21.00 uur

binnenbad  07.00 - 10.00 uur
   11.30 - 13.00 uur
   19.00 - 22.00 uur**
buitenbad  07.00 - 09.30 uur
   12.00 - 13.00 uur
   15.30 - 21.00 uur

binnenbad  07.00 - 10.00 uur
   11.30 - 13.00 uur
buitenbad  07.00 - 09.30 uur
   12.00 - 13.00 uur
   15.00 - 19.00 uur

binnenbad  10.30 - 12.00 uur
buitenbad  10.30 - 15.30 uur

buitenbad  11.00 - 15.00 uur

DaagseDaagse
23 t/m 29 mei
7zwemzwem

Clinic waterpolo voor 
ouder & kind door 

T.Z. & P.C. Proteus*

Spelletjesmiddag in het 
zwembad, door 

T.Z. & P.C. Proteus*

Clinic Duiken voor ouder & 
kind, door Gary Pietersz*

Bootcamp door 
fitness instructrice 

Ellen Aalpoel 
Zeker zijn van een 
plekje? Geef je op
voor deelname via 

onze website!

Bootcamp voor 
ouder & kind!

Kinderboerderij bij De 
Schaeck!

Op zondag is 
het grote afsluitingsfeest! 

Je kunt dan je Zwem-7-Daag-
se medaille ophalen en de 
laatste banen zwemmen. 

En verder is er:
Finale Spijkerbroekhangen

Pony rijden
Gezinsdisco met DJ Roy
Selfie met Sjaak van De 

Schaeck, 
Schminken

Springkussen 
Waterloopbal 

Braderie met allerlei super-
leuke kraampjes inclusief een 

verloting.

Voor meer informatie ga naar WWW.DESCHAECK.NL

23 t/m 29 mei

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  
19.00 uur 19.00 uur Vanaf 13.30 uur 19.00 uur 16.30 uur 12.00-15.00 uur 11.00-15.00 uur

Clinic wedstrijd-
zwemmen voor 

ouder & kind door 
T.Z. & P.C. Proteus* 14.30 - 15.00 uur

Meet & Greet met 
Sjaak van 

De Schaeck 13.15-13.45 uur

Diverse activiteiten door 
Berry Steenbruggen

13.50-14.10 uur
Wateryoga

Ontspanningsoefeningen 
voor ouder & kind

14.30-15.30 uur
Laat je tenen lezen!

     w   En iedere dag:
                                     

Zet jij de beste tijd neer?

* Deze activiteit vindt in het buitenbad plaats. Tijdens de Zwem-7-daagse wordt het buitenbad extra verwarmd. 

alle activteiten
Zondag

de finaledag!

15.30-21.00 uur Het rode draadspel

SPIJKERBROEKHANGEN
Activiteiten worden mede 
mogelijk gemaakt door:

ZWEM-7-DAAGSE 2016
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� Onderhoud
� Schade Herstel
�  Verkoop nieuw en 

gebruikt
� Reparatie
� APK
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Herstel
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Coöperatie Specialisten in Subaru

www.garagebedrijfhuisman.nl

GARAGEBEDRIJF HUISMAN
Oude Rijksstraatweg 42 • 7391 ME  Twello • Tel. 0571-272043

Schaakseizoen ten einde, maar ook weer niet
TWELLO.- De beslissingen zijn gevallen voor en bij de Twellose Schaak-
club. Extern handhaafden beide Twellose teams zich in de OSBO com-
petitie en intern was het zeer spannend in de eigen competitie. Drie 
spelers eindigden ex aequo waarbij TPR de doorslag moest geven wie 
zich clubkampioen mocht noemen. De rapidschaak finale om de Ta-
verne Beker is gister gespeeld en na enkele afsluitende tradities gaat het 
seizoen gewoon door met Zomeravondschaak in Terwolde.

Handhaving
Het eerste team had vorige maand 
zijn kampioenskansen al verspeeld 
en speelde de laatste wedstrijd te-
gen het onderaan staande Schaak-
stad 6. Het werd een makkelijke 
6-0 overwinning waarmee Twello 
1 vierde werd in Klasse 3C van de 
OSBO. Het tweede team stond voor 
een zwaardere opgave. Het speelde 
in 3B een degradatiewedstrijd tegen 
ZZS! 2 en won nipt maar verdiend 
met 3½-2½. Twello 2 klom hierdoor 
in de rangschikking en eindigde ook 
als vierde.

Ex aequo
Voor de vierde keer mag Wobbe de 
Vries zich clubkampioen van de 
Twellose SC noemen. Eerdere titels 

veroverde hij in 2008, 2011 en 2014. 
Hij scoorde 17 punten in 24 ronden. 
Evenveel als Carlo Buijvoets, maar 
De Vries won op TPR: 1859 tegen 
1821. Derde werd Henk Casteel; 
scoorde ook 17 punten, maar zijn 
TPR bleef steken op 1750. De finale 
om de Taverne Beker is dinsdag-
avond gespeeld, maar toen was deze 
editie van VN al geperst. Het kwar-
tet dat in de finale mocht aantreden 
waren: Jos Barendregt, Wobbe de 
Vries, Carlo Buijvoets en Nico van 
Schooten.

Tradities
Een traditie bij de Twellose Schaak-
club is inmiddels de simultaan-
seance die de nieuwbakken club-
kampioen geeft aan het eind van 

het seizoen. Op dinsdag 24 mei om 
20.00 uur in Restaurant Taverne aan 
de Iordensweg mogen ook niet-le-
den aanschuiven bij dit evenement. 
Een jaarlijks terugkerend fenomeen 
is ook de massakamp tegen Voorst 
en staat dit jaar gepland op maandag 
6 juni in Voorst. Beide verenigingen 
proberen dan zoveel mogelijk spe-
lers te mobiliseren.

Zomeravondschaak
Vanaf woensdag 15 juni kan ieder-
een die de schaaksport een warm 
hart toedraagt meedoen aan het zo-
meravondschaaktoernooi in Terwol-
de. Een gezellig toernooi dat zich 
afspeelt in het café gedeelte en bij 
mooi weer op het terras van Brasse-
rie KriebelZ aan de Dorpsstraat. 

Deelname is gratis. De winnaar van 
het toernooi wint een dinerwaar-
debon, maar als u maar één avond 
wilt mee schaken, omdat u toevallig 
langs komt fietsen, mag dat ook! Het 
toernooi duurt tot en met woensdag 
24 augustus.

Regen en hagel teisteren duiven

Albert Hendriksen superieur
TWELLO.- Afgelopen zaterdag stond de eerste vlucht uit de reeks van 
de midfond-vluchten, afstanden van 300 – 450 km, op het program-
ma. Het begint een eentonig verhaal te worden maar ook nu waren de 
weersvooruitzichten niet echt gunstig. Dit had zijn weerslag op het aan-
tal deelnemende duiven want door 16 liefhebbers werden slechts 247 
duiven aan de start gebracht.

Op zaterdagmorgen werd door de 
deelnemers al snel naar SBS-6 tele-
tekstpagina 861 geknipt om te zien 
of de duiven al los waren. Het enig 
dat opviel was dat er van losplaats 
veranderd was, dit om gunstigere 
omstandigheden te creëren voor 
een vroege lossing. Om 09.00 uur 
precies klonk het startsein in Laon 
(339 km) en begonnen ruim 20.000 
duiven van de Geldersch Overijs-
sels Unie, waaronder 4.937 van re-
gio Noord-Oost waarin Twello is in-
gedeeld, aan hun thuisreis. Het zou 
geen makkelijke vlucht worden: een 
stevige noordwestelijke wind verge-
zeld gaande van regen- en hagelbui-
en teisteren de duiven op hun thuis 
reis en de liefhebbers in de tuin bij 
de hokken. De verwachting was dat 
de duiven ongeveer 70 km per uur 
zouden vliegen en dus iets voor 14 
uur zouden arriveren. Ruim op tijd 
stond iedereen klaar om de duiven 
te zien aankomen en ze liefdevol te 
ontvangen. Albert Hendriksen door-
brak dit keer de stilte op de meldsite 
met een aankomst op 13.49.08 uur, 
hoewel het even duurde voordat hij 

tijd had zijn duif te melden bleek er 
in de tussentijd geen melding te zijn 
binnengekomen. Dat kan twee din-
gen betekenen, óf de vlucht verloopt 
stroef óf het is een knalvroege duif. 
Het laatste bleek het geval, Alberts’ 
duif bleek een voorsprong te hebben 
opgebouwd van ruim 10 kilometer 
op de achtervolgers, een top presta-
tie. Vorige week hadden we het over 
duivenliefhebbers die van door-
zetten weten, dat is ook bij Albert 
aan de orde. Albert, van oorsprong 
Voorsternaar, betrok begin 2007 sa-
men met zijn Yvonne een prachtig 
huis met een grote tuin aan de Rijks-
straatweg in Twello. Een geweldige 
locatie om de duivensport te beoe-
fenen, werd in eerste instantie ge-
dacht. Er verrees een mooi hok en de 
duiven uit Voorst werden er gestald 
om voor jongen te zorgen om zo de 
sport weer te kunnen starten. Om 
een lang verhaal kort te maken: het 
was jarenlang droefenis. Niets lukte 
en de prestaties waren om te huilen. 
Jaarlijks werd er aan het hok gesleu-
teld, niets hielp. In 2014 werd er ie-
mand ingeschakeld om evt. aardstra-

len weg te halen. Deze bleken meer 
dan gemiddeld aanwezig en werden 
vakkundig omgeleid. Dit bleek al 
een hele verbetering maar het was 
nog lang niet naar wens. Toen werd 
er besloten om een hokje te bouwen 
pal tegenover het bestaande hok, 
na weer enkele aanpassingen blijkt 
dit een schot in de roos. Vanaf de 
zomer van 2015 zijn de prestaties 
met sprongen vooruit gegaan met als 
voorlopige hoogtepunt deze fraaie 
overwinning in de club, tevens goed 
voor de 1e prijs van 1.375 duiven in 
de kring Apeldoorn en de 3e prijs 
tegen 4.937 duiven in regio Noord-
Oost. Met een prijspercentage van 
50% scoorde hij ook nog eens de 
mooiste serie in de club. Het laatste 
uur voor het oude hok heeft daar-
mee tevens geslagen. Sterk spel ook 
deze week weer van Dennis Koers 
en John Romein. Laatstgenoemde 
was niet helemaal tevreden over de 
prestaties van de laatste weken maar 
met 5 duiven in de top tien zijn er 
weinig liefhebbers die het beter 
doen. Ook Hans Boveree wurmt zich 
weer keurig tussen al dit geweld met 
een keurige 7e plek.
Top 10 Algemeen: 1. Albert Hendrik-
sen, 2,4,8. Dennis Koers, 3,5,6,9,10. 
John Romein, 7. Hans Boveree.
Top 10 B-klasse: 1,4,8,10. Albert 
Hendriksen, 2. Hans Boveree, 3,5. 
Henk Boegborn, 6,7,9. Annet Jutten.

Cupa Wilp sluit af met gelijkspel
WILP.- Cupa Wilp speelde van-
middag de laatste wedstrijd in het 
bestaan onder deze naam tegen 
SV Orderbos. Orderbos  had zich 
reeds verzekerd aan deelname aan 
de nacompetitie door beslag te leg-
gen op de vierde plek, de plek die 
deze rechten met zich meebracht en 
kon dus vrijuit spelen deze middag. 
Voor Cupa Wilp stond er nier meer 
op het spel als de sportieve eer en 
om met een goed gevoel dit seizoen 
af te sluiten, wat uiteindelijk dus 
lukte d.m.v. een gelijkspel tegen de 
nummer vier en mocht daar achter-
af  zeker niet ontevreden mee zijn. 
Orderbos was begin af aan voetbal-
lend de betere ploeg deze middag, 
voetballend moest de thuisclub het 
hebben van hard werken, waarbij 
bij vlagen zeker niet onverdienste-
lijk werd gespeeld. Zoals gezegd 
was Orderbos de beter voetballende 
ploeg, de eerste kansen waren toch 
zeker voor de thuisclub. Al in de 
derde minuut was het Aron de Haan 
die goed door kwam maar stuitte op 
de doelman, even later was het Mark 

Wolters die een teenlengte te kort 
kwam na een afgemeten voorzet van  
Koen ter Riele. In de 20e minuut was 
het toch raak voor de thuisclub, het 
was Mark Wolters die een onder-
schepping door Aron de Haan na 
een foutieve breedtepass  voor de 
voeten kreeg en onberispelijk z’n 28 
treffer binnen joeg. 1-0. Na deze tref-
fer had de thuisploeg even het betere 
van het spel en had zomaar de twee 
nul kunnen vallen als Aron de Haan 
niet rakelings naast had geschoten. 
Na dit moment voerde Orderbos de 
druk nog meer op en dat leverde in 
de 43e minuut dan ook de verdiende 
gelijkmaker op toen  Jasper Aalpoel 
geen antwoord had op een goede in-
dividuele actie van z’n tegenstander 
en deze de 1-1 liet aantekenen. Rust-
stand derhalve 1-1. In de tweede 
helft was het beeld nog meer in het 
voordeel van de bezoekers, voetbal-
lend kwam de thuisploeg er eigen-
lijk niet meer aan te pas en mocht 
het van geluk spreken dat Orderbos 
de kansen die het kreeg niet wist te 
verzilveren, wat zeer zeker ook de 

verdienste was van ‘goold old’ doel-
man Marco Pol die thuisploeg er ze-
ker enkele keren door heen sleepte. 
Z’n vijf minuten voor het einde kreeg 
de afscheid nemende   aanvoerder 
Erwin Kempink een publiekswissel 
voor 18 seizoenen trouwe diens in 
het eerste elftal van eerst SV Wilp en 
het laatste jaar dus Cupa Wilp. In de 
allerlaatste minuut leek de zege toch 
nog naar de bezoekers te gaan, maar 
gelukkig voor de thuisploeg werd 
deze treffer afgekeurd omdat de bal 
van achter de doellijn zou zijn voor-
gezet waaruit gescoord werd.  Al 
met al mag geconcludeerd worden 
Cupa Wilp een mooi geslaagd einde 
van de competitie heeft beleeft na 
een moeizaam begin en dat mede 
door de inbreng van een aantal ge-
talenteerde jeugdspelers, de laatste 
7 wedstrijden ongeslagen bleven 
en er voldoende aanknopingen zijn 
voor een frisse start voor de nieuwe 
fusieclub sv CCW’16 komend sei-
zoen wat niet in de laatste plaats te 
danken is aan interim  trainer Hans 
van Schaick, die in de winterstop 
het stokje over genomen heeft van 
de toen vertrekkende trainer Bram 
Wansink, nogmaals Hans, bedankt. 

Weekend vol dans tijdens 
Dance2Demo 

TWELLO.- Dance Factory Deventer en de afdeling Dans van sv Twello 
organiseren in het weekend van 21 en 22 mei gezamenlijk een Dance-
2Demo in de Scheg te Deventer. Dit in samenwerking met de product-
groep Dans van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. SV 
Twello heeft voor de zaterdag de organisatie in handen en Dance Fac-
tory Deventer voor de zondag. 

Dance Factory Deventer is een dans-
studio o.l.v. van Chantal Janssen. Zij 
biedt lessen aan in de stijlen jazz-
dans, soms gemengd met streetdan-
ce en modern. De afdeling Dans van 
sv Twello staat onder leiding van 
Danique van ‘t Erve. Op zaterdag 
laten 870 dansers van 25 verschil-
lende verenigingen uit het hele land 
zien waar ze de afgelopen maan-
den keihard aan hebben gewerkt. 
Zondag is het de beurt aan bijna 
700 dansers van 12 verenigingen 
en dansscholen. Een Dance2Demo 
biedt dansgroepen de mogelijkheid 
hun dansen te laten zien voor een 
groot publiek. Het is geen wedstrijd, 
maar van alle Dance2Demo’s die dit 
dansseizoen zijn georganiseerd in 
Nederland, worden de meest opval-
lende nummers uitgekozen. Deze 
groepen krijgen op de jaarlijkse 
Dance2Show de gelegenheid hun 
kunnen in een echt theater te la-
ten zien. Deze Dance2Show wordt 

in het najaar gehouden. De dames 
Janssen en Van ’t Erve hebben de 
uitdaging aangenomen samen het 
komende Dance2Demoweekend in 
Deventer te organiseren. 
Het programma ziet er op zaterdag 
als volgt uit: Ochtendprogramma 
12:00 – 13:30 uur, middagprogram-
ma 15.15 – 16.45 uur, avondpro-
gramma 19:00 – 21.00 uur. De tijden 
op zondag zijn: Ochtendprogramma 
10.00 – 11.30 uur, eerste middagpro-
gramma 13.15 – 14.45 uur, tweede 
middagprogramma 16.30 – 18.00 
uur. 

De toegangsprijs bedraagt: Kinde-
ren t/m 12 jaar en 65+ pashouders  
€ 3,00; Kinderen van 13 jaar en ou-
der & volwassenen € 5,00; Passe-par-
tout t/m 12 jaar en 65+ pashouders 
€ 5,00; Passe-partout vanaf 13 jaar 
en ouder & volwassenen € 8,00. De 
kaartverkoop start drie kwartier voor 
aanvang van een programma.

Foto: Han Balk.

Jaarvergadering 
sv Terwolde
TERWOLDE.- Donderdag 2 juni a.s wordt de ledenvergadering gehouden 
van de afdeling voetbal van sv Terwolde. De vergadering start om 21.00 uur 
en wordt gehouden in het clubgebouw de Woldermark. De vergadering is 
uitsluitend bestemd voor leden van de afdeling voetbal.  Agenda en versla-
gen worden op de avond zelf verstrekt. 

volg ons ook op social media 
www.voorsternieuws.nl



Pagina  32 Voorster NieuwsWoensdag 18 mei 2016

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

Like ons op facebook

kwaliteit
50
50 JAAR

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

Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco, benzine BJ 2007 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 Modus 1.1 benzine, grijs, 5drs. BJ 2012 60.000 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 metallic, benzine, leder bekl. elek dak BJ 2000 165.000 km

Suzuki Swift blauw metallic, 1.3 BJ 2001 57.000 km

 

Merk Model Type Deuren Bouwjaar Km Stand Prijs
Nissan Pixo 1.0 Acenta Airco 5-drs 2012 17042 km 7.250,-

Nissan Micra 1.4 Acenta Airco 3-drs 2008 67268 km 5.250,-

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 3.250,-

Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2010 73942 km 14.975,-

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 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,-

Opel Corsa 1.4 Elegance 3-drs 2002 106645 km 2.975,-

Volkswagen Golf 1.4 FSi 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,-

Ford C-Max 1.6 150pk  2012 70000 km 18.750,-

Hyundai I20 1.3 5-drs 2012 47247 km 9.875,-

Hyundai Tucson 2.0i CVVT Dynamic 5-drs 2004 124318 km 5.750,-

Opel Meriva 1.4 Temptation 5-drs 2008 70227 km 7.250,-

Peugeot 308 1.6 SW 5-drs 2009 144162 km 8.475,-

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

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- en dieselauto’s

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

VOLVO V70 1.6 T4 AUT. 132 KW
143.000 KM - 2011

NU VOOR  € 22.750,-

FIAT SCUDO
2,0 JTD 88 KW FAMILY 9 PERSOONS

129.000 KM - 2010

NU VOOR € 13.500

NISSAN NV200 
1,5 DCI 63 KW ACENTA

119.000 KM - 2010

NU VOOR € 5.950

PEUGEOT 107 1,0 XS 50 KW 5 DRS
119.000 KM - 2011

NU VOOR € 5.350

AFPERSEN,VACUMEREN EN VULLEN NU
€ 59,50

AIRCO SERVICE

9 PERSOONS EXCL BTW NL AUTO
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Teugseweg 8, Teuge, 055-3231494
www.weijers.nl voor meer info en foto’s

Meer foto's en occasions op: 
WWW.WEIJERS.NL 

GA GOED VOORBEREID 
DE ZOMER IN MET DEZE 

SCHITTERENDE CABRIO’S 

Slechts 98.833 KM, Zilvergrijs, Bruin lederen bekleding, Bruine softtop, 
Climate control, 17” Velgen, Stoelverwarming, Speciale NISEKO uitvoering! 

Bouwjaar 2008  Nu Zomeraanbieding €11.900,- 

Mazda MX-5 1.8 Niseko

Slechts 66.857 KM, Zwart, Bruine lederen bekleding, Elektrisch metalen dak, 
Climate control, 17” Velgen, Stoelverwarming, Speciale NISEKO uitvoering! 

Mazda MX-5 1.8 Niseko Roadster Coupe

Bouwjaar 2009  Nu Zomeraanbieding €13.900,- 

Slechts 71.451 KM, Parelmoer Wit, Gelimiteerde editie! Nummer 1454/2000, 
17” velgen, Chroompakket exterieur, Interieuraccenten in wit, FACELIFT model! 

Mazda MX-5 1.8 20TH Anniversary

Bouwjaar 2010  Nu Zomeraanbieding €14.495,- 

Voetbalpupillen SC 
Klarenbeek E1 kampioen

Voetbalpupillen SC Klarenbeek E1 kampioen.

KLARENBEEK.- “Eerst je eigen wedstrijd winnen, dan kunnen er nog mooie dingen gebeu-
ren.”, dat was het credo waarmee de pupillenvoetballers van SC Klarenbeek E1 zaterdag 14 
mei in Eerbeek aantraden tegen Eerbeekse Boys E1.

De jongens speelden volledig geconcentreerd 
naar een verdiende 3-7 overwinning. Maar dat 
de enig overgebleven concurrent CSV Apel-
doorn E2 met 5-0 naar huis gestuurd werd 
door Veluwezoom E2 dat had niemand durven 
dromen. Hierdoor zijn de mannen van de E1 
kampioen in de eerste klasse, een prestatie van 
jewelste!
In Eerbeek werd in de eerst helft een ruime 
voorsprong van 1-4 genomen door goals van 
Thijmen, Gijs, Tim en Luuk. Na rust werd het 
nog even spannend. Dit doordat Eerbeekse 
Boys terug kwam tot 3-4 en keeper Wessel nog 
een penalty pakte, maar twee maal Jur en nog-
maals Tim was de overwinning een feit.
Tussentijds werd al contact gezocht met Velu-
wezoom en kwamen de geruchten van het 5-0 

verlies van de concurrent naar boven. Maar 
niets is zeker zonder dat de stand ook was 
doorgevoerd op de KNVB site. Dit doorvoeren 
zal waarschijnlijk dit seizoen niet meer gebeu-
ren, dus er werden andere bronnen gezocht om 
deze uitslag te bevestigen. Een collega van de 
vader van Tim is op de fiets naar het clubhuis 
van Veluwezoom gestuurd (waar de hoorn in-
middels naast de telefoon was gelegd) en ook 
werd er gebeld met CSV Apeldoorn. Van beide 
bronnen de bevestigende melding dat 5-0 de 
correct uitslag is, waarmee in Klarenbeek het 
kampioenschap uitbundig werd gevierd.
Doldwaze uren braken aan. De jongens met 
(kinder)champagne op het bordes, emotionele 
ouders en patat en ijs voor de helden van E1. 
Wat een geweldige dag!

Buurtvolleybal SC Klarenbeek

KLARENBEEK.- Maandag 16 mei werd door de afdeling Handbal van SC Klarenbeek weer 
het jaarlijkse buurtvolleybaltoernooi georganiseerd. Dit jaar namen twintig teams deel aan 
het toernooi. De weersvoorspellingen waren de hele week niet al te best, maar het was 
prachtig volleybalweer en de zon heeft zich regelmatig laten zien. De finalewedstrijden zijn 
echter gespeeld in het MFC, omdat juist op dat moment flinke buien overkwamen. Uniek 
natuurlijk dat deze mogelijkheid er was.

De jeugd was dit jaar vertegenwoordigd met 
drie teams. Leuk om te zien hoe fanatiek deze 
teams zijn. Ze speelden echt met het grootste 
fanatisme en plezier. Ook de coaches probeer-
den het beste uit de spelers te halen. Dit be-
looft wat voor de toekomst van dit toernooi. De 
laatste wedstrijd van het jeugdtoernooitje was 
ook gelijk de finale! Zowel De Jeugd van Tegen-
woordig Rood als Hard Goan lieten zien dat ze 
menig potje winnen kon. Het ging er dus om! 
Uiteindelijk wist Hard Goan gedurende de dag 
de meeste punten bij elkaar te halen en ging er 
met de toernooiwinst vandoor. Gehoopt wordt 
dat er volgend jaar weer meer jeugdteams mee 
zullen doen om het extra spannend te maken. 
Bij de volwassenen werd in de ochtend ge-
speeld om kwalificatie voor de wedstrijdklasse 
(of juist zorgen dat je daar niet in kwam…) 
Na de selectierondes werden er twee klassen 
gemaakt; de wedstrijdklasse en de recreanten-

klasse. Hierdoor is de tegenstand van meer ge-
lijk niveau. En dat kon ook gezien worden op 
de velden. Vele teams deden niet voor elkaar 
onder en er werden spannende sets, prachtige 
rally’s gespeeld. Uiteindelijk ging in de recre-
antenklasse het team van de Hoofdweg er met 
de eerste prijs vandoor. In de finale versloegen 
zij Koperdijk in twee sets. De winnaar van vo-
rig jaar zal nu als eerste recreantenteam de wis-
selbeker mee naar huis nemen. 
In de wedstrijdklasse ging de finale tussen 
Woudweg 1 en Hooiland. Beiden zeker geen 
onbekenden in eerdere finales. Het werd een 
spannende drie-setter, waarbij de winst naar 
Hooiland ging! De afdeling Handbal wil hierbij 
iedereen (van lijnentrekkers tot patatbakkers 
en alles wat daartussen zit) en uiteraard niet te 
vergeten de teams, heel erg bedanken voor het 
mogelijk maken van dit mooie toernooi! (buurt-
vollebal@scklarenbeek.nl).

De finalisten van de wedstrijdklasse linkerhelft en rechts de finalisten van de recreatieklasse.

mailto:buurtvollebal@scklarenbeek.nl
mailto:buurtvollebal@scklarenbeek.nl
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Markt Twello

Kom.. .  en proef de sfeer

van 12.30 tot 
17.30 uur

Oecumenische Omroep Voorst

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

Vermist
Zwarte gecastreerde kater met gele ogen: Kanaal Zuid, Klarenbeek.

Gevonden
Er zijn de afgelopen week geen dieren als gevonden aangemeld.

Zangdienst in de Cosmas 
en Damianus kerk
TERWOLDE.- Op zondag 22 mei a.s. 
is er een zangdienst in de kerk van 
Terwolde vanaf vijf uur s`middags. 
Medewerking in deze dienst zal 
worden verleend door het Christe-
lijk Mannenkoor “Looft den Heere 
“ uit Vaassen, onder leiding van 
Freddy Veldkamp met aan de piano 
en orgel Wilco Veldkamp. Verder 
zal medewerken onze plaatselijke 
solozangeres Adriëtte Winterman 
en trompettist Martijn Tijssen. Het 
koor uit Vaassen is alom bekend in 
de regio, maar ook ver daar buiten 
met optredens minstens eenmaal 
per maand in verschillende kerken 
en ook bekend van optredens voor 
de televisie. Er zijn verschillende 
cd’s gemaakt, waarvan de laatste 

is opgenomen in de Grote of Sint-
Stephanus Kerk te Hasselt, waarvan 
er verschillende nummers in deze 
dienst zullen worden gezongen. 
Deze cd`s zijn onder de toren van de 
kerk verkrijgbaar. Door de aanvangs-
tijd op 17.00 uur te houden, zo leert 
de ervaring, komen er in het alge-
meen meer bezoekers. 

Dus kom niet te laat want vol is vol. 
Het belooft een mooie dienst te wor-
den, waarin bekende liederen zullen 
worden gezongen. Voorganger is ds. 
Betsy Nobel, die een korte overden-
king zal houden. Wilco Veldkamp 
zal als organist een improvisatie 
geven van een bekend lied op het 
mooie Naberorgel. 

GEMEENTE VOORST.- Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de Oecumeni-
sche Omroep Voorst (OOV), met uitzondering van de vakantiemaanden 
juli en augustus, op zondagochtend de uitzending op radio Voorst. Ie-
dere zondagmorgen de OOV, vanaf 09.00 tot 12.00 uur, weer beluisteren 
op de radio kanaal 105.3 FM.

Om 09.00 uur start het programma 
met gevarieerde ‘geestelijke’ mu-
ziek, afgewisseld door nieuws uit 
de regionale kerken. Om 10.00 uur 
(of 09.30 uur, afhankelijk van het 
tijdstip waarop de kerkdienst in de 
betrokken kerk begint) kunt u een 

kerkdienst meebeleven, die van-
uit een van de bij de OOV aange-
sloten kerken wordt uitgezonden.  
Na de kerkdienst, wordt er tot het 
einde van de uitzending (12.00 uur) 
een verzoekplatenprogramma gepre-
senteerd door een van de vrijwillige 

presentatoren/-trices.
Ook u kunt daarvoor een plaatje 
aanvragen voor een vriend, fami-
lielid of voor uzelf. U kunt dit doen 
door een berichtje te sturen of een 
telefoontje te plegen met eon van 
de contactpersonen. Doet u dit voor 
woensdag, dan wordt de zondag 
daarop de gevraagde plaat voor u ge-
draaid. De contactpersoon voor Kla-
renbeek is mevrouw M. Schoena-
ker-Boerkamp, Hoofdweg 42; tel. 
055-301 18 96.

Activia sluit reguliere competitie ontspannen 
af tegen de kampioen
TWELLO.- De laatste wedstrijd van 
de competitie speelde Activia thuis 
tegen FC Jeugd. Deze ploeg is onder-
tussen al kampioen en Activia is al 
zeker van de nacompetitie. Dus dit 
was een wedstrijd zonder belang en 
dat was ook te merken. Aan Activia 
kant zag je dit vooral in de opstel-
ling want elk risico op schorsingen 
werd vermeden en ook kleine pijn-
tjes kregen rust. Zo zagen we Jory 
Visch, Dennis Wennink, Chiel voor 
de Poorte, Niels Achtereekte, Bart 
Wippert, Michiel Mikkers en Leroy 
Fernandes langs de lijn staan en 
dat is natuurlijk een mooi “setje” 
spelers. Desondanks stond er een 
prima Activia elftal in het veld; een 
teken van de ruime selectiemoge-
lijkheden van de trainer. In het doel 

stond vandaag A junior Damian Sel-
horst die het uitstekend deed. Hij 
straalde rust en vertrouwen uit en 
toonde bovendien een prima trap 
vanaf de grond. Ook FC Jeugd was 
vandaag niet optimaal geconcen-
treerd maar de klasse van sommige 
spelers was onmiskenbaar en zij ga-
ven de wedstrijd zeker niet cadeau. 
De kampioen kwam al heel vroeg op 
voorsprong nadat een doorgescho-
ten bal bij de tweede paal werd bin-
nen geschoten en Activia was even 
zoekende. Onder aanvoering van 
de onvermoeibare gelegenheidsaan-
voerder Frank Oosterwegel knokte 
de ploeg zich echter in de wedstrijd 
en via de vandaag als laatste man 
opererende Guus Leerkes werd de 
stand weer gelijk getrokken. Hij trok 

op door het centrum met de bal aan 
de voet en stond opeens oog in oog 
met de doelman die hij kansloos liet. 
In de tweede helft, met de herstelde 
Coen Kolkman voor de net iets eer-
der herstelde Michael Hubner, werd 
het een open strijd met kansen over 
en weer. Gescoord werd er echter 
niet meer en zo werd een sportieve 
wedstrijd die nergens om ging afge-
sloten op 1 – 1. Na afloop werd een 
klein feestje gevierd in de kantine, 
zeker toen de GA Eagles vlak voor 
tijd de finaleplek afdwong in Venlo. 
De komende weken spelen de man-
nen van de Schoapenweide tegen 
Holten in de nacompetitie voor een 
plek in de derde klasse; bij een ver-
volg wacht een tweestrijd met Heer-
de. Mooie tijden weer.

249 299
TROS CHERRY PRUIM
TOMAATJES

HOLLANDSE FRAMBOZEN
“VERS UIT DE BETUWE”

NU HEEL KILO NU 3 DOZEN

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 4.99 19.95

9.99 3.997.99 18.99

500 GRAM 
NU VOOR

KNIJPFLES EKO 375 ML 
VAN 5.95 VOOR

180 TABL 
VAN 23.99 VOOR

1 KILO 
VOOR

KNIJPFLES EKO 375ML 
VAN 4.95 VOOR

1000 GRAM 
VAN 14.99 NU

POT 100 TBL. 
VAN 21.90 VOOR

CHOCOLADE 
ROZIJNEN OF PINDA’S

ACACIA HONINGGRANBERRY’S 
ZONDER SUIKER
Van biologische teelt

CALCIUM, 
MAGNESIUM & ZINK

VRUCHTEN NOTEN MIX
met o.a. hazelnoten en amandelen

BLOEMEN HONING ZINKPICOLINAAT 
MERK VITIV

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

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

Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

De Vecht
Café de Groot, Avervoordseweg 2, 055 3231261
Sportvereniging VenL
Kerkstraat 42, 055 3231600

Empe
Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

Klarenbeek
Brandweer Klarenbeek, Klarenbeekseweg 127
Sportclub Klarenbeek, Bosweg 12
Bakker Jan Stok, Hessenallee 4
Fam. van Ittersum, Elizabeth Hoeve 30
Fam. Borgonje, Hoofdweg 23
Fam. Bruin, Zutphenseweg 242
Huisartsenpraktijk
Achter de Molen 12, 055 3011255
Het Glazen Huis, Oudhuizerstraat 33
De Woudhof, Woudweg 57
Fam Denekamp, Kleine Dijk 20

Nijbroek
Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
Dorpshuis, Het Oude Veen 19, 055 5063130

Posterenk
Hekkers & Van ‘t Spijker
Molenallee 5, 0571 262007

Terwolde
Vaassenseweg 19, 0571-292157
Coop de Lelie, Molenweg 1, 0571 291209
SV Terwolde, Sportcomplex Woldermarck
Everwijnstraat 35, 0571 291585
Recreatiecentrum De Scherpenhof
Bandijk 60, 0571 291731
Drabor Terwolde BV, Bandijk 56, 0571 291687
Huisartsenpraktijk Terwolde
Leliestraat 6, 0571 291677
Kerk Geref. Gemeente Terwolde-De Vecht
Avervoordseweg 32, 0571 292120
Het tussenpad tussen de Wijkseweg en de 
Twelloseweg, bij nummer 38.
Dorpshuis, Vaassenseweg 3, 0571 292061

Teuge
Haverkamp Auto’s, Woudweg 5, 055 3231210
Sportclub Teuge, De Zanden 92, 055 3231345
Polman Bloemkwekerij
Rijksstraatweg 216, 055 3231616
Theeschenkerij ’t Oegenbos
Zandenallee 5, 06 57333303
Pro(t)Action, Zwanepad 11, 055 3231465
Camping De Weeltenkamp
De Zanden 215, 055 3231983
Basisschool de Zaaier
Bleriotstraat 3, 055 3231792

Twello
Jumbo Binnendijk
Duistervoordseweg 11, 0571 287820
Aan de Stegge Twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
Gemeentehuis gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
Schoneveld Breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
Sporthal Jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
Sportpark Zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
Zwembad de Schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
Snackbar Kokkie
Molenstraat 44a, 0571 276060
Globe Reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de Boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
Gebouw Irene, Dorpsstraat 8
SV Voorwaarts, Kerklaan 2, 0571 271332
Zorgcentrum Het Grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
Zorgcentrum St. Martinushof
Sint Maartenserf 85,  0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
VV Activia, Vermeersweg 12, 0571 271308
Rabobank,Dorpsstraat 24, 0571 287300
Papillon, Antoinette Teelen, Donizettiplaats 50
Brandwacht Service Nederland BV
Dhr. Marcel Groeneveld
Tel: 06-11355880 (avond en weekend)
Horesca Lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
Kringloop, Koppelstraat 57, 0571 260183

Voorst
Coop Boogman, Schoolstraat 1, 0575 501257
Trimenzo Zorgcentrum De Benring,
Tuinstraat 51, 0575 501636
Dorpshuis Voorst
Schoolstraat 14, 0575 502756
‘s Heeren Loo / ‘t Kruiwerk
De Windvang 3
Op het kantoor
Huisartsenpraktijk
Schoolstraat 11, 0575 501255
Christelijke Basisschool Sjaloom
Kerkstraat 25, 0575-501229
Klein Hekkerlder B.V. veevoeders
Heuvelderweg 9, 055 3011958
Lunch- en tearoom Bakker Bril
Rijksstraatweg 24 Voorst (Gietelo)
Sportpark De Forst, Beelelaan 1, 0575 501715
Restaurant Ribhouse Texas, 
Rijksstraatweg 38, 0575 501446
Zorgboerderij Hof Noord Empe,  fam. Hupkes
Noordemperweg 1

Wilp
Bakkerij Wil Gerrits
Rijksstraatweg 46, 0571 261253
Sportvereniging Wilp
Molenallee 53, 0571 261297
Huisartsenpraktijk
Rijksstraatweg 55, 0571 261217
De Latmer (2x) 
Molenallee 50, hoofgebouw en medisch centrum
Tuinland, Wilpsedijk 14

Wilp (A)
Bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
Veehandel Boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
Bonhof BV
Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
Attero, Sluinerweg 12, 088 550 10 00, 

Steenenkamer
Buurtvereniging Steenenkamer
Mr. Van Marlestraat 12. 24 uur per dag 
toegankelijk, echter wel opgeborgen in een met 
pincode beveiligde kast. In geval van nood (dus 
als 112 gebeld is en de AED nodig is) wordt per 
sms de pincode en locatie toegestuurd.
Bowling De Worp
Twelloseweg 1a, 0570 612869

AED’s
Bussloo

Zondag 22 mei
Ger.gem.De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur ds. A. v/d Heiden, 14.30 uur ds. 
A. Schreuder
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur  ds. 
Y. van Neck.   
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. J. den Toom, 14.30 uur ds. 
IJ. Bijl.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur dhr. B. 
Greveling. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. N. de Reus.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
dhr. H. Mentink.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. J. 
Muntendam.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. De 
Graaf.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur,  ds. M. 
Bassa.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastoor Daggenvoorde.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. M. Burggraaf, 17.00 
uur ds. E. Mijnheer.

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

Deze week weer eens een schoolfoto. Jaar, school en personen zijn niet bekend. Wie helpt ons?

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 11.
Er kwam geen reactie op de foto van de twee jongens uit Wilp.

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


Geef uw bril door en ontvang tot
€ 150,- retour op uw oude bril!*

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

* Actie is geldig van 19 mei t/m 4 juni 2016. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 
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