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Uw woon- en slaapadviseur

Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571-290641    GRATIS parkeren!

Ruim 1000m2

woon/slaapplezierde  Grutter

Sl
ap

en

W
onen

Summersale
maatwerk 
rol- en duo 
rolgordijnen

Rolgordijnen 
vb 160x160 
Nu €120,-

Duorolgordijnen 
vb 160x160 
Nu €242,-

www.de-grutter.nl

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

Tel.: 0313 - 651579    Gratis wifi 

Buffet met live-cooking all-inclusive
Buffetrestaurant & Partycentrum

Ook voor al uw feesten!

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

LAATSTE WEEK ZOMEROPRUIMING!

Elke zaterdag geopend tot 18.00 uur!

Geldig t/m zaterdag 
29 augustus 2015

Elke zaterdag geopend tot 18.00 uur!

4995
Kattenbrokken 
Royal Canin, 10 kg, 
Fit 32, van 55,95
Indoor 27, van 58,95
Sensible 33, van 59,95
Sterilised 37, van 63,95

www.tuinland.nl Liefde voor groen

Tuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Uitnodiging 
inloopavond
NIJBROEK.- Dit jaar organiseert 
plaatselijk belang Nijbroek op don-
derdag 3 september a.s. haar jaar-
lijkse inloopavond in dorpshuis “de 
Arend” in Nijbroek. Alle inwoners 
van Nijbroek krijgen dan de moge-
lijkheid tot het stellen van vragen 
over lopende zaken, het aandragen 
van ideeën, het plaatsen van op- en/
of aanmerkingen enz. Van 19.00 tot 
19.30 uur bent u van harte welkom. 

Unieke 
tentoonstelling 
schilderijen 
Peter Visser
NIJBROEK.- Op 12 september 
organiseert de Oudheidkundige 
Kring Voorst in Nijbroek een uit-
gebreide tentoonstelling met schil-
derijen van Peter Visser. In het 
midden van de negentiende eeuw 
trok hij met zijn penselen door 
het Veluwse, Sallandse en Ach-
terhoekse landschap en legde veel 
dorpsgezichten en boerderijen 
voor het nageslacht vast. Zo’n der-
tig originele werken komen samen 
op 12 september in de unieke ten-
toonstelling ‘Dorpsgezichten van 
Peter Visser’. Deze ene dag zijn de 
werken tezamen te bewonderen in 
Dorpshuis De Arend in Nijbroek.
Een beroemd schilder was Peter 
Visser niet, maar in zijn geheel ei-
gen stijl geeft hij ons wel een kijkje 
in de negentiende eeuw. Hij laat 
ons zien hoe de streek er in die tijd 
uitzag. Daarnaast toont hij details 
van de landbouwgeschiedenis en 
van het dagelijks leven in vroeger 
tijden. De tentoonstelling besteedt 
ook uitgebreid aandacht aan de 
schilder zelf, aan zijn schilderstijl 
en aan alles wat er op de doeken 
is te zien. Buiten op het dorps-
plein kan het publiek ondertus-
sen zijn eigen ‘Visser’ schilderen. 
Het geheel – inclusief de originele 
schilderijen en zoals het er in 2015 
uitziet – wordt in een historisch 
fotodocument vastgelegd. Peter 
Visser leefde van 1818 tot 1879. 
Woonde achtereenvolgens in Doe-
tinchem, Elburg en Oene en ver-
huisde rond 1860 naar Arnhem. 
Hij trouwde tweemaal en kreeg 19 
kinderen. Hoewel er na oproepen 
in de regionale media veel van Vis-
sers schilderijen ontdekt zijn, is be-
kend dat er nog meer moeten zijn. 
De dorpsgezichten van Nijbroek, 
Elburg, Wezep, Hattem, Zalk en 
Laren zijn nog spoorloos. Evenals 
“De Jonas bij Vaassen”. Onbekend 
is of hij in zijn Arnhemse jaren nog 
geschilderd heeft. Intussen zoekt 
de werkgroep nog door naar schil-
derijen van Vissers hand. Ook naar 
zijn nazaten wordt nog uitgekeken, 
in de hoop hen te kunnen begroe-
ten op 12 september. De tentoon-
stelling vindt plaats op zaterdag 
12 september van 11.30 tot 16.00 
uur in Dorpshuis De Arend in Nij-
broek. De entree is gratis.

Zonovergoten opening vernieuwde
grasvelden en kleedkamers SC Teuge

TEUGE.- Afgelopen zaterdag stond in het teken van de opening en vele ac-
tiviteiten op het terrein van SC Teuge. Drie jaar voorbereiding en twaalf 
weken noeste arbeid hebben tot een prachtig resultaat geleid. Iedereen kon 
tevreden op een bewogen periode terugkijken. 

Drie vernieuwde grasvelden, kunst-
gras- en pannaveld, twee kleedka-
mers en een scheidsrechtersruimte is 
de club rijker. “Wij zijn vanochtend 
al om 9:00 uur begonnen met de mi-
ni’s in een ‘vier-tegen-vier-toernooi’. 
En als beloning omdat de spelers van 
C1 van vorig jaar het meeste geld bij 
elkaar hebben gebracht voor de aan-
leg van het kunstgrasveld, heeft dit 
team tegen de oud-spelers van het 
eerste gespeeld”, legt Debbie Rib uit, 
die binnen afzienbare tijd voorzitter 
Arne Pruijt zal opvolgen. 

Om de geplande vernieuwingen 
te kunnen realiseren hebben alle 
teams hun uiterste best gedaan. Er 
zijn statieflessen ingezameld, oud 
ijzer bij elkaar gesprokkeld, oliebol-
len gebakken, truien gedrukt en er is 
Teuge-shampoo verkocht. Vrijwilli-
gers hebben maatwerk geleverd door 
in heel veel vrije uren de kleedka-
mers zélf te bouwen, vakanties zijn 
daarvoor opgeofferd. Voorzitter Arne 
Pruijt, Burgemeester Jos Penninx en 
Wethouder Sport Apeldoorn Nathan 
Stukker waren bij de opening aanwe-
zig om de vereniging en de aanwezi-
gen toe te spreken en te feliciteren. 
De gemeenten Voorst en Apeldoorn 
hebben het grootste gedeelte van de 

financiering op zich genomen. 
Arne Pruijt benadrukt dat dit project 
vanaf het eerste moment door alle 
leden enthousiast werd gedragen en 
uitgevoerd. Toen in februari van dit 
jaar de begroting rond was, kon men 
aan de slag. Alle voorkomende werk-
zaamheden van bouw, straatwerk en 
schoonmaak zijn door vrijwilligers 
verricht. Henk Uenk, die zijn functie 
als bouwbaas van de gehele nieuw-
bouw en een enorme ploeg vrijwilli-
gers uitmuntend heeft vervuld, ging 
symbolisch onder veel belangstelling 
van de aanwezigen de eerste steen 
bij de kleedkamers leggen. Drie le-
den van de club openden vervolgens 
officieel het kunstgrasveld. Een dag 

Henk Uenk legt symbolisch de eerste steen voor de kleedkamers. 

die zich laat kwalificeren als gedenk-
waardig en die pas in de avonduren 
tevreden en voldaan werd afgesloten. 

TOTALE
LEEGVERKOOPLEEGVERKOOP
MARSKRAMER 

WORDT BLOKKER

SPECTACULAIRE KORTING 
OP GEHELE COLLECTIE 

WWWWWOOOO DT WWWWWOOOORRDDT 
VERBOUWINGS OPRUIMING
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Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30
www.devaleweide.nl

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Bolchrysant
DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

4,99

Gezellige en 
zonovergoten 

Dikke Mik

TREC Twello maakt 
trektocht te paard 

naar België



Familie
berichten

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

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

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 Uitvaartzorg. 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.”

DE VALE WEIDE 
bloemen en planten

TWELLO
Dorpsstraat 21a • (0571) 27 04 30

www.devaleweide.nl

Kijk voor meer voorbeelden op www.devaleweide.nl

Ook voor al uw Rouwwerk 

Wij gaan trouwen!

Wij zeggen JA op vrijdag 4 september 2015 
om 13.00 uur in café De Groot.

Wij geven receptie van 15.00 uur 
tot 16.30 uur in café De Groot, 

Avervoordseweg 2, De Vecht/Terwolde.

Bert-Jan Oolman 
& 

Karin Betting 

Terwoldseweg 142
7341 SE Beemte-Broekland

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

Margo Tiemens
Emotioneelbloemwerk en workshops   

www.margotiemens.nl | tel. 06 - 19 286 279 

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Dick van der Kraats
Mozartstraat 119, 7391 XG Twello
Tel. (0571) 27 16 06

Reparatieservice 
voor o.a. : TV • Video • Radio

Voor meer info: 
www.dvanderkraats.nl

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

TE H
UUR

ZIT/SLAAPKAMERS

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

- 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

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)
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Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

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

MUZIEKLES 

ONGEDWONGEN LES IN UW EIGEN TEMPO

Ik geef muziekles op div. instrumenten:

Saxofoon / Klarinet
Gitaar / Basgitaar

Mijn naam is Rob Wagenvoort
afgestudeerd conservatorium docent

info: 06-12368643

www.muzieklesvanrob.nl

JE RAAKT ER ONDERSTEBOVEN VAN!w
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„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

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

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 
en donderdag van 14.30-16.00 uur in 
het Kulturhus.
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 

Weekenddiensten Kerkdiensten

Dierenartsen

Spreekuren 
wijkagent

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
Zutphenseweg 50, 7382 AM 
Klarenbeek. Torenbosch 64, 7391 
CA Twello. Voor spoedgevallen 
dag en nacht bereikbaar op ons 
centrale tel. 055 301 22 55. 
Voor meer informatie  
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

Naar school gaan 
       spannend?

www. cjgvoorst.nl

Vermiste en gevonden huisdieren

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Bekendijk te Voorst.

In de zomermaanden plaatsen wij foto’s met een knipoog naar de jaren dat het leven nog iets rustiger verliep. De 
Oudheidkundige Kring Voorst is gesloten in de periode 27 juli t/m 8 augustus. Wilt u toch reageren, dan kan dit 
op de gebruikelijke wijze via: Jan Siero (0571) 273433 of info@okvvoorst.nl. Bent u in het bezit van soortgelijke 
foto’s, dan zouden wij die graag willen digitaliseren voor ons archief.
Twello 1941. De paardentram reed tussen Twello en Deventer; snel en comfortabel. Eigenaar en carrosseriebou-
wer is de firma J. Pijnappel in Twello.

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

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 poes, kijkt soms wat scheel: Burg v.d. Feltzweg, Twello
Rode gecastreerde kater, witte snuit, borst, buik en poten, klein rood stipje 
onder zijn rechter neusgat, mist een teen aan een van zijn achterpoten, ge-
ringde staart: Bekendijk, Voorst.
Rode gecastreerde kater, witte snuit, borst, buik en poten, klein en dun, erg 
aanhankelijk: Korte Struikenveenweg, Klarenbeek.

Gevonden
Er zijn de afgelopen weken geen dieren als gevonden opgegeven. 

Zondag 30 augustus
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur Leesdienst.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
K. Roffel (gez. dienst).  
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. J. den Toom, 15.00 uur ds. 
H. v. Marle
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. C. 
Lavooij.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. E. Rijks.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
mevr. R. Vermeltfoort.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. G. 
Roffel (gez. dienst in Klarenbeek).
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur dhr. G. 
Timmer.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. K. Rof-
fel, (gez. dienst in Klarenbeek).
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastoor Daggenvoorde.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. J. Boer, 17.00 uur ds. 
M. Barth.

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.
naastenhulpvoorst@gmail.com

Verloren ring
TWEllO.- Indien u een dunne 
gouden trouwring gevonden heeft 
met inscriptie: Geert D  25-11-1958, 
graag telefonisch contact opnemen 
met 06-39150400.

Open tuin 
Matanze
TERWOlDE.- Vrijdag 4 september 
en zaterdag 5 september zijn er weer 
open tuinen dagen op Landgoed 
Matanze in Terwolde. Het landgoed 
en de bijbehorende B&B zijn te be-
zichtigen van 10.00 tot 16.00 uur en 
de entree bedraagt 5,50 euro p.p. 
inclusief koffie/thee. 

Binnen de hekken van de Matanze 
valt volop te genieten van een uit-
gebalanceerde landschapstuin met 
niet alleen veel verrassende door-
kijkjes, maar voor de aandachtige 
toeschouwer ook veel zeldzame bo-
tanische pareltjes.

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


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

Problemen met 
uw kunstgebit?
Beslist niet nodig!

Open Dag Gratis* Klikgebit in Twello
Zaterdag 5 september van 11.00 tot 15.00 uur.

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

Meer weten?
Op zaterdag 5 september van 11.00 – 15.00 uur bent u van harte welkom op 
onze Open Dag. Wij geven u alle informatie over het Gratis* Klikgebit. Als u 
zich vooraf aanmeldt dan spreken wij met u een tijdstip af voor een gratis, 
vrijblijvend consult met de tandarts/implantoloog.

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

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

Jachtlustplein 1
7391 BS Twello

tel: 0571 - 27 13 39
hetpraktijkhuis@planet.nl

www.hetpraktijkhuis.tandartsennet.nl

Workshop: hoe bouw ik een dijk?  
Fietstocht door de Voorsterklei

Machine demonstratie 
Hoe en waarom Ruimte voor de Rivier
Waterbaan, Springkussen, Poffertjes

Zaterdag 12 september
van 10 tot 16 uur 

Dag van de

DIJK
Locatie: Voorsterklei 13-15 Voorst

w w w. d i j k v e r l e g g i n g c o v o . n l

Bekijk de Voorsterklei
van grote hoogte &  

Open Huis boerderij Wijers

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello 

(0571) 27 12 66

ONKRUID BORSTEL

4.75
voor

van 7.18
per stuk

GOLDLINE
incl. steel

 
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  

 
 

 

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

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
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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!

Na 50 jaar huwelijk is het 
servies nog compleet

TWEllO.- Bij aankomst staat op het huis te lezen: ‘Petronique’. En je 
vraagt je af, wat dat betekent. Samen zitten beiden gemoedelijk in de 
tuin en na 50 jaar huwelijk hebben ze nog steeds grote schik samen. Ze 
genieten volop van het leven. Kijken naar wat niet meer kan, is geen 
optie. Vooruitkijken en zich realiseren wat wél kan dat is hun motto. 
“Schrijf maar geen serieus stuk over ons”, zegt Gerrie Elizen, “wij hou-
den wel van een grap”. haar man harrie stemt volmondig toe. 

Maar eerst gaan we terug naar 1962, 
toen ze elkaar op een dansavond bij 
Pijnappel in Klarenbeek tegen het 
lijf liepen. Beiden woonden ze nog 
bij hun ouders, Gerrie in Twello 
en Harrie in Wilp-Achterhoek. Een 
tijdlang hebben ze verkering gehad. 
“Maar”, onderbreekt de heer des 
huizes,”niet aan een stuk hoor. Het 
was ook wel eens uit, want ik was 
nog niet uitgedold”. Exact op zijn 
verjaardag, 26 augustus, zijn ze ge-
trouwd. Lachend legt hij uit, dat 
deze datum bewust is gekozen om-
dat hij anders hun trouwdag niet 

zou kunnen onthouden. 
Getrouwd zijn ze in het oude ge-
meentehuis en in de kerk in Duister-
voorde. Maar ook hier, hoe kan het 
ook anders, volgt weer een bijna on-
gelofelijk verhaal: de pastor kwam 
niet opdagen! Haar neef, pastor uit 
een andere parochie, zat midden 
in de verhuizing en was de huwe-
lijksplechtigheid straal vergeten. 
De eigen parochiepastoor werd op-
getrommeld. Die heeft ze getrouwd 
maar kon de Heilige Mis niet doen, 
omdat hij eerder op die dag al een 
stel in het huwelijk had verbonden. 

“Het kerkkoor, waar ik toen ook lid 
van was heeft dat zo goed opgevuld 
dat bijna niemand in de gaten had 
dat er geen mis volgde”, lacht Har-
rie. De mis kwam alsnog een week 
later. 

In de Dorpsdwarsstraat in Twello 
zijn ze gaan wonen, waar ze de fiet-
senwinkel verbouwden tot woon-
huis. Hun drie kinderen Peter, Rob 
en Veronique zijn daar geboren. 
En dan wordt ineens duidelijk wat 
‘Petronique’ inhoudt. Vroeger, zo 
vertelt het echtpaar, hebben ze veel 
fietsvakanties gehouden. Harrie 
heeft met zijn racefiets 20 jaar lang 
heel wat kilometers afgelegd. “Ik be-
gon op mijn 50e,” grapt Harrie. An-
deren gingen afbouwen, ik begon!” 
Na diverse zangverenigingen en 
kerkkoren zingt hij nu nog enthou-
siast in het Chiantikoor en na zijn 

Het echtpaar naast het meesterstuk van Harrie: Een heuse kopie van Huize Nieuw Dernhorst. 

Kermisachtig huttenkamp
VOORST.- Voor het zesde jaar werd 
in de laatste week van de school-
vakantie een huttenkamp georga-
niseerd door Voorster Belang. Op 
de parkeerplaats van het Dorps-
huis werden de pallets en andere 
bouwmaterialen maandag in de 
stromende regen klaargezet, maar 
toen dinsdagmorgen de 66 jeugdige 
bouwvakkers zich meldden was het 
droog. Dat bleek tevens het begin 
van een zomers huttenkamp. Het 
thema dit jaar was kermis. Elke hut 
was een kermisattractie: van ballen- 
, blikken gooi- en schiettent, touwtje 
trekken, maar ook een waarzegger- 
en handlezertent ontbrak niet. Be-
zoekers konden sjoelen, doelschie-
ten, spijker slaan of meedoen aan 
het minionsspel. Er was popcorn en 
ranja of koffie/thee. Het was de enige 
kermis van de hele wereld waar al-
les gratis was! Voordat de kermis op 
woensdagavond geopend werd wa-
ren de kinderen al de hele dinsdag 
en woensdag aan het bouwen ge-
weest. Onder leiding van enige ‘er-
varen’ bouwkundigen werden alle 
bouwsels waterdicht gemaakt zodat 
er droog geslapen kon worden in de 
nacht van woensdag op donderdag. 
De gezamenlijke warme maaltijd 
was dit keer in buffetvorm -verzorgd 
door Paul Gussinklo die met zijn 

team in de keuken van de Benring 
kookt- met allemaal lekkere hapjes 
die met de handen mochten worden 
gegeten. Daarna ging de kermis om 
19.00 uur officieel open voor ouders, 
grootouders en andere belangstel-
lenden. Iedereen kon alle hutten be-
kijken en meedoen met alle kermis-
attracties natuurlijk. Aan het eind 
van het kermisterrein was nog een 
‘voetbalattractie’: wie raak schoot 
zorgde er voor dat het slachtoffer en-
kele meters verder een emmer water 

De gratis kermis werd druk bezocht

over zich heen kreeg! Toen alle gas-
ten weer vertrokken begon het feest 
pas goed. Het kampvuur ging aan 
en werd er brood gebakken en een 
drankje of ijsje gehaald. Toen het 
donker werd zochten de meesten 
hun hut op, maar van slapen kwam 
natuurlijk niet veel. Donderdagmor-
gen werd het driedaagse Hutten-
kamp na een gezamenlijk ontbijt in 
het Dorpshuis besloten. Volgend jaar 
is er weer een huttenkamp op 16, 17 
en 18 augustus.

Oud papier ophalen
DE WORP.- Op zaterdag 29 augustus komen de vrijwilligers weer door de straten van de wijk om oud papier op 
te halen. Wilt u het papier, graag gebundeld op tijd aan de weg zetten. Dan wordt het papier tussen 9.00 en 12.00 
uur opgehaald. De opbrengst wordt besteed voor allerlei activiteiten binnen het wijkgebeuren, en onderhoud van 
de speeltuin. 

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

TwelloKlarenbeek
Zutphenseweg 50

7382 AM Klarenbeek 

ma/vrij 8.15-18.00 uur

ma en do 19.00-19.30 uur

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

Wetenshaardigheden
De meest gehoorde klacht bij ons in de spreekkamer? “Hij haart 
toch zo verschrikkelijk!”. Vaak is er al van alles geprobeerd om de 
overlast te beperken. Vaak borstelen, schapenvet door het eten, 
maar het helpt allemaal weinig. Hoe komt het toch dat honden 
het hele jaar door blijven verharen? 
Normaal gesproken hoort een hond (en kat) 2 x per jaar te ruien. 
Dit is in het voor- en het najaar als de winter- respectievelijk 
zomervacht loslaat. Veel mensen denken dat de regulatie van 
het verhaarproces komt door de temperatuur. Dit speelt maar 
een kleine rol. De grootste trigger voor het verhaarproces is de 
daglichtlengte. Het korten of lengen der dagen zorgt ervoor dat 
de vacht in de verhaarfase komt. Echter, onze huisdieren die 
voornamelijk binnen in huis zijn, raken in de war omdat wij de 
lampen aandoen als de dagen korter worden. Daarmee komt het 
hele verhaarproces in een permanente stand van activiteit.
Gevolg is dat de hond het hele jaar door verhaart, met vaak nog 
wel een piek in het voor- en naseizoen. Helaas dus weinig aan te 
doen. Maar nu snapt u in elk geval hoe het komt!

Goede voeding helpt wel de huid en vacht gezond te houden. 
We adviseren u graag over de juiste voeding voor uw dier.

pensionering als huisschilder staat 
timmeren in huis en tuin helemaal 
boven aan de hobbylijst. Het mooi-
ste bewijs daarvan staat pontificaal 
in de tuin: een imitatie van Huize 
Nieuw Dernhorst. Gerrie heeft met 
veel plezier vroeger bij Stichting 
Deventer-Roemenië samen met twee 
bestuursleden menig reis en voed-
selpakket georganiseerd en er per-
soonlijk op toegezien dat alles ook 
echt op z’n plek terechtkwam.

Om anekdotes is het echtpaar niet 
verlegen en Harrie is echt de kwa-
jongen gebleven. Zo herinnert hij 
zich aan de komische situatie dat 
de deur van de sacristie geschil-
derd moest worden. Achter de deur 
stonden vele flessen wijn, waarvan 
de koster ooit had opgemerkt dat de 
kerkwijn overheerlijk was. Om dat 

aan te tonen greep de toenmalige 
koster naar een reeds geopende fles 
en nam een flinke slok. “Ho, Ho”, 
had Harrie toen geroepen, “daar wil 
ik me zelf van overtuigen”. En na 
een paar slokken hebben ze de fles 
maar helemaal leeggedronken en 
een nieuwe geopend, opdat het niet 
op zou vallen. Gerrie verklapt een 
geheim: “Sinds hij erachter kwam 
toentertijd dat in de pastorie zowel 
de pastor als ook de kapelaan bij 
de maaltijd een glas wijn dronken, 
heeft hij deze gewoonte thuis ook 
maar ingevoerd”. Het echtpaar heeft 
inmiddels twee kleinzonen: Rik en 
Daan. Beiden zijn ze heel graag thuis 
en hebben weinig behoefte aan uit-
gaan. “We hebben het gewoon heel 
erg leuk samen, “zegt Gerrie met een 
brede lach van tevredenheid, “en 
ons servies is ook nog compleet”. 



UW WINKEL VOOR NIEUWE
EN GEBRUIKTE FIETSEN

STATIONSSTRAAT 60, TWELLO
WWW.POLLETJEFIETSEN.NL

TERUG NAAR SCHOOL
RUIME KEUZE 2e HANDS EN 

NIEUWE SCHOOLFIETSEN

al vanaf

€479,-
NIEUW

ook ruime keuze 
electrische fi etsen 
zowel nieuw als 

2e hands

FEESTELIJKE OPENING
DONDERDAG 27 AUGUSTUS 

ZUIVELHOEVE TWELLO, VAN GHENTSTRAAT 1

 Zuivelhoeve 
Subliem jonge kaas

+ ZUIVELHOEVE TOETJE 
GEHEEL GRATIS

HEKS’NKAAS® alle smaken
(ORIGINEEL, TOMAAT BASILICUM, ZOETE 

CHILI KORIANDER) 
+ DIPSTOKJES GRATIS

YOGHURT TO GO 
en huisgemaakte Smoothie 

in diverse smaken

Subliem jonge kaas

HEKS’NKAAS
€8,98heel kilo

(ORIGINEEL, TOMAAT BASILICUM, ZOETE 

YOGHURT TO GO €2,50
Bakje

€5,00
voor

€6,50
voor

€1,50
100 gram

YOGHURT TO GO 
en huisgemaakte Smoothie Smoothie YOGHURT TO GO 
en huisgemaakte Smoothie Smoothie 

in diverse smakenen huisgemaakte
in diverse smakenen huisgemaakteen huisgemaakte

Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.

www.zuivelhoeve-winkels.nl

in diverse smaken

€1,50
per stuk

3 BAKJES VERS GEBRANDE PINDA’S NAAR KEUZE
3 GEDROOGDEMETWORSTEN

VERS GEMARINEERDE KNOFLOOK OLIJVEN
Eerlijk smaakt het lekkerst

Oorsprong - Kwaliteit - Gemakkelijk - Genieten Tot zien  bij Zuivelhoeve Geldig van 27 augustus tot en met 6 september

Zuivelhoeve Twello 2015 advertentie 265x195.indd   1 13-08-15   14:21

s
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Wandelgroep Posterenk vertrekt 
31 augustus vanaf Bussloo
BUSSlOO.- Iedere laatste maandag van de maand vertrekt de wandelgroep 
uit Posterenk vanaf een andere locatie. Op maandag 31 augustus is dat vanaf 
de parkeerplaats van de St. Martinuskerk in Bussloo. (per abuis stond dit 
niet juist in het activiteitenoverzicht van deze krant). Heb je ook zin om re-
gelmatig te wandelen? Nieuwe wandelaars, ook buiten Posterenk, zijn altijd 
van harte welkom. Voor meer info: (0571) 261203.

Klarenbeek kent twee schutterskoninginnen, 
Joke van Schaik en Lisa van ’t Erve
KlARENBEEK.- het is alweer 
voorbij, de Klarenbeekse Kermis 
2015. Er kan teruggekeken wor-
den op een zeer geslaagd, gezellig 
en vooral zonnig weekend. het 
begon donderdagavond al met 
de ‘alvast-bedankt-avond’ waar-
mee de OVK al haar vrijwilligers, 
sponsoren en buurt in het zon-
netje zet. Zonder al deze mensen 
was dit grote evenement zeker 
niet mogelijk. 

Vrijdag
De speciale vrijdagmiddagker-
mis voor mensen met een beper-
king uit de buurt was eveneens 
weer geslaagd. Een goede opkomst 
en vele blije gezichten! Vrijdag-
avond werd het kermisweekend 
dan echt geopend met het tradi-
tionele vogelschieten. Een kleine 
200 deelnemers deden een poging 
schutterskoning(in) te worden. En 
het waren dit jaar twee vrouwen die 
dit voor elkaar kregen! Bij de gehuw-
den schoot Joke van Schaik de vogel 
eraf, en bij de ongehuwden was dit 
Lisa van ’t Erve. De overige prijzen 
gingen bij de gehuwden naar: Arend 
Reuvekamp (staart), Riny de Winkel 
(kop), Jan Roodink (rechtervleugel) 
en Matthieu Berenschot (linkervleu-
gel). Bij de ongehuwden gingen de 
overige prijzen naar: Henry de Boer 
(staart), Jordi Diks (kop), Erwin 
Stufken (rechtervleugel) en Timo 
Schimmel (linkervleugel). Allen 
van harte gefeliciteerd! Bij de jeugd 
behaalden Nienke Breden en Rick 
Stegeman de meeste punten bij het 
buksschieten. De band Kraakthelder 
maakte er vrijdagavond een zeer ge-
slaagd feest van.

Zaterdag
Zaterdag begon de dag al vroeg met 
de kinderzeskamp en het kinder-
theater ‘Warboel’. Rond half twaalf 

vertrokken er weer vele tractoren, 
oldtimers en bromfietsen om mee te 
doen aan de Kermistoertocht door 
de mooie omgeving van Klarenbeek. 
Met vele deelnemers en een prach-
tige route was ook dit weer erg ge-
slaagd. In de middag was het als van-
ouds tijd voor de volksspelen. Twaalf 
teams gingen de strijd met elkaar aan 
bij de diverse onderdelen, waaronder 
stoelendans, een estafette en als grote 
afsluiter de stormloopbaan. Met dit 
warme weer was het voor de deelne-
mers zeker geen straf hierbij een nat 
pak te halen. De grote winnaars van 
deze middag waren de Bierbommen. 
De zaterdagavond begon met het op-
stijgen van twee heteluchtballonnen. 
Aansluitend kon de jeugd van elf tot 
vijftien jaar zich uitleven tijdens de 
schuimparty. Vanaf 21.00 uur zette 
de band Beat It een schitterende 
show neer in de feesttent. Een divers 
repertoire, ontzettend veel muzikaal 
talent en een prachtige licht- en ge-
luidshow maakte dat de tent hele-
maal op z’n kop stond. 

Zondag
Zondagmorgen kon in alle rust 
de ker(k)misdienst worden bijge-
woond. Aansluitend zorgde het 
Brook Duo uit Markelo voor gezel-
lige muziek in Duitse en Oosten-
rijkse sferen. In de middag kwamen 
de krachtpatsers van Nederland 
naar het kermisterrein om met el-
kaar de strijd aan te gaan voor de 
Sterkste Man van Nederland tot 105 
kg. Dit alles gebeurde onder leiding 
van Wout Zijlstra. De avond werd 
geopend met een optreden door 
Lekke Band. De knotsgekke band-
leden wisten de sfeer er goed in te 
brengen bij het publiek. De grote 
afsluiter van de zondagavond was 
BigBird. Uiteraard mocht ook deze 
avond DJ Magnus niet ontbreken, 
die tijdens het gehele weekend de 
muziek in de middagen en de pau-
zes heeft verzorgd. De Oranje Ver-
eniging Klarenbeek kan terugkijken 
op een zeer geslaagd en zonnig 
weekend en kijkt alweer uit naar 
volgend jaar. 

Klarenbeek kent twee schutterskoninginnen, Joke van Schaik bij de 
gehuwden en Lisa van ’t Erve bij de ongehuwden.

Goed gekke seizoenopening 
Cultuur Kleine Noordijk 
TWEllO.- Op 6 september gaat het vierde culturele seizoen van start op 
landgoed Kleine Noordijk met een hilarische opera en operettevoorstel-
ling ‘Over tijd.’ Opera della Casa staat voor zelfrelativering en humor 
die hand in hand gaan met kwaliteit. 

In deze voorstelling wordt terugge-
blikt op gemiste kansen, maar ook 
de confrontatie aangegaan tussen 
zangeressen onderling. Sopranen 
die altijd de hoofdrol nemen en al-
ten die het moeten doen met een 
tweede keus rol. Wat blijft er over 
van je dromen of ben je ‘over tijd’? 
Huilen van het lachen of ontroering 
kan bij aria’s en duetten uit opera´s 
als La Traviata, die Fledermaus, Fi-
garo, Pique Dame, La Forza del des-
tino, Carmen en Orfeo. Opera niks 
voor u? Na deze voorstelling is ie-
dereen om!

Gek, maar goed gek! 
“Hun kracht zit niet alleen in het 
komische. De drie vrouwen zijn 
vocaal en muzikaal professioneel 
geschoold en het repertoire loopt 
van Puccini via tal van omwegen 
naar de operettesector, zonder de 
klassieke werken echt geweld aan 
te doen”. (Jacques d’ Ancona in Dag-
blad van het Noorden).  Stichting 
Cultuur Kleine Noordijk organiseert 
minimaal zes keer jaar een voorstel-
ling, lezing of culturele activiteit op 
landgoed Kleine Noordijk. Dit biedt 
bezoekers de gelegenheid het land-
goed eens van dichtbij te bekijken en 
te genieten van kleinschalige voor-

stellingen in een sfeervolle ambian-
ce. Kaarten kosten 20 euro p.p. in de 
losse verkoop en 15 euro p.p. voor 
vrienden van de SCKN, dit is inclu-
sief koffie/thee en een consumptie. 
Meer informatie www.stichtingcul-
tuurkleinenoordijk.nl.

Ontmoetingsdag 
Zonnebloem en 
gezamenlijke 
Kerken
TEUGE-TWEllO.- Op zondag 
13 september 2015 is er een ont-
moetingsdag voor zieken en be-
langstellenden in het Dorpshuis 
“Op den Toega” de Zanden 92 in 
Teuge. Het thema is “Wat geeft 
u om te ontmoeten”. Deze mid-
dag wordt georganiseerd door 
de Zonnebloem Regio Gemeente 
Voorst samen met de gezamenlij-
ke Kerken. Er zal ruim gelegen-
heid zijn voor ontmoeting met 
elkaar. Om 13.30 uur ontvangst 
en de afsluiting is om 17.00 uur. 
U bent van harte welkom.

“Heij ’t al e heurt’:

De Terwoldse ontmoetingsmiddag 
gaat beginnen
TERWOlDE.- Heel Terwolde wacht 
met spanning op de start van de 
Terwoldse ontmoetingsmiddag. Op 
vrijdag 4 september a.s gaat het dan 
echt van start met een feestelijke 
opening. Daarna is elke vrijdagmid-
dag het dorphuis ‘d Olde Schole van 
14.00 uur tot 17.30 uur geopend voor 
de ontmoetingsmiddag. Het gaat om 
een ontmoetingsmiddag voor jong 
en oud. Er wordt gestreefd naar ge-
zelligheid, informeel samenzijn en 
verbinding tussen dorpsgenoten. Een 
inloopmiddag voor en door inwoners 
van Terwolde en directe omgeving. 
De contouren van zo’n middag kun-
nen worden omschreven als: mensen 
ontmoeten elkaar, laagdrempelig-
heid, gezelligheid en er valt iets te 
doen of te beleven. Zo rond de kof-

fie en thee kunnen allerlei activitei-
ten naar behoefte worden opgezet. 
Zo kunnen bezoekers hulp krijgen 
bij vragen of problemen over com-
puters, smartphones, tablets of in-
ternet. Maar een kaartje leggen, een 
gezelschapsspel of een potje jeu de 
boules horen ook tot de mogelijkhe-
den. Er wordt ook een boekenruilkast 
geplaatst en er komt een bibliotheek-
servicepunt met kast, krant en tablet. 

Feestelijke opening op 4 
september
Op 4 september wordt de ontmoe-
tingsmiddag op feestelijke wijze 
geopend. Er is gratis koffie, thee en 
er is taart voor iedereen. Ook zal 
er een drankje en een hapje zijn. 
Alle belangstellenden uit Terwolde 

en directe omgeving zijn van harte 
welkom. Ons eigen artiesten duo ’t 
Canbesso zal het geheel muzikaal 
opluisteren. Belangstellenden zijn 
welkom van 15.00 uur tot 16.30 in 
het Dorpshuis ‘d Olde Schole.

Vrijwilligers
De ontmoetingsmiddag kan starten 
dankzij de hulp van een grote groep 
vrijwilligers. Maar er is nog vraag 
naar meer vrijwilligers die bijv. 
willen helpen bij het koffie en thee 
schenken, maar ook om inwoners 
die een vervoersprobleem hebben te 
kunnen helpen om naar deze mid-
dag te kunnen komen. Heb je inte-
resse? Kom dan kijken op deze eer-
ste middag en meld je aan bij Jannie 
van Vemde of Jos Swennenhuis. 

Happen in de Hoven
DE WORP.- De vakantie is voorbij en daarom 
pakken de vrijwilligers van Happen in de 
Hoven de draad of beter de pannen weer op. 
In het Hovenhuus kunt u elke tweede vrij-
dag van de maand weer genieten van een 
drie-gangen-menu. Happen in de Hoven is 
voor iedereen en is daarom de gelegenheid 
om mede-Worpenaren te leren kennen.

Vrijdag 11 september wordt de eerste maal-
tijd geserveerd. De inloop is vanaf 17.00 uur. 
De kosten bedragen 7,50 euro per persoon. 
Opgeven kunt u tot 7 september. Opgave 
formulieren zijn te vinden bij de Spar in de 
Spaarpotstraat en in het Hovenhuus aan de 
Leliestraat. U kunt zich ook opgeven via de 
mail happen@wsvdehoven.nl

5BARTJES®

NAAR KEUZE

5GEVULDE
KOEKEN10SLAGROOM

SOESJES

SUIKERBROOD

2.50 2.35

1.95 4.50Bakker Bart
Van Ghentstraat 5
Twello

LEKKER VOOR HET WEEKEND

    

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

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

op al het 
glaswerk

kor� ng
40%



1 regel e 1.85

2 regels e 1.85

3 regels e 2.30

4 regels e 2.75

5 regels e 3.20

6 regels e 3.65

7 regels e 4.10

8 regels e 4.65

VAN GHENTSTRAAT 10 
TWELLO 

TEL. (0571) 27 47 31

opruimingsartikelen mogen niet geruild/retour gebracht worden  

30%
i i tik l i t ild/ t b ht d

KORTING

NU OP ALLES

      

“LIMBURGIA” 
 

ELKE WERKDAG 
GEOPEND VAN 

7.00 UUR TOT 17.30 UUR 
 

ZATERDAGS 
GEOPEND VAN 

8.00 UUR TOT 16.00 UUR 
 
 

“LIMBURGIA” 
Duistervoordseweg 9 - Twello - Tel. (0571) - 28 00 45 

Tweet van de week: Ik laat 
mij niet voor de gek houden. 

Surf naar www.voorst.
PvdA.nl

Helikoptervlucht tijdens het 
klompenfeest, op zondag 6 
september. Laatste kaarten 

à42,50 verkrijgbaar bij Print & 
More, Stationsstraat 17 te 

Twello.

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

06-13456651

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

regelen. Wij van ScheidingsWijze[n] helpen je daarbij voor een 
vaste prijs, zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent. 
ScheidingsWijze[n] helpt je verder! Bel voor een gratis 
adviesgesprek 06 - 54 32 32 23 of mail naar info@schei-

dingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

Eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

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

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 

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

Afslanken, Aankomen, Meer 
Energie! HERBALIFE WERKT! 

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

540910.

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

Tel. (0571) 291205

Wij bieden contant geld op uw auto, motor, boot of 
klassieker. RDW vrijwaring, ook sloop auto’s Twellotrading.

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

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

Harry de Winkel Hoveniers-
bedrijf Aanleg vijvers, 

waterpartijen, waterornamen-
ten 055-3015271

Yoga lessen in de kapel in 
Voorst, Enkweg 1. Start 

dinsdagavond 1 sept. 20.00 
- 21.30 uur, gratis proefles. 
Ook lessen in Zutphen op 

donderdagmorgen info: Mw. L. 
Drijber 06-13547389, l.

drijber@hotmail.nl.

Altijd al een helikoptervlucht 
willen maken? zondag 6 

sept. à42,50 verkrijgbaar bij 
Print & More, Stationsstr. 17

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.95 4.75

1.75

3.50

2.15

Salami

Bekijk onze BBQ folder op
www.buurmantwello.nl

Lasagne

Krab salade

Kaas BBQ Worst

Gebraden 
half om rollade

27  t/m 31 augustus 2015

100 gram 400 gram

100 gram

4 voor

100 gram

SS l i L

K

4

Bokkenpootje

125

Bokkenpootje niet zoet, maar lekker 

met milde kerriesmaak!

100 gram

K BBBBQ W ttK

r 

BBBokkkenpootjeee

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

2.25

4.95

2.25

Gezellig tafelen
Verse mosselen

Makkelijk en lekker
Kabeljauw vinken

Even tussendoor
Visfriet met kabeljauw

per stuk

kilo

portie

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

IJsbergsla   0.69

Vers geschrapte 

Bospeentjes   750 gram  0.99

Vers geschrapte 

Krieltjes   kilo  1.49

Volop hollandse nieuwe oogst:

Appels en peren

  
  0.49Meloen

Zoete honing

  
500 gram  1.99

Verse olijven

Rode bessen

Diverse smaken  
100 gram  0.99

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

ontvangt u een factuur met het bedrag van het puntje plus administratiekosten
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
WeekendWoensdagmiddag tegen een uur of drie. De bel gaat. Een meisje en een 

jongen. Ik denk een jaar of acht de ene en tien jaar de andere. Of ik een 
aandeel van de KLM wil kopen voor vijf euro. Het aandeel had een for-
maat en voorkomen van een monopoly geld. Ik heb veel aan mijn deur 
gehad, maar dit! Gelukkig waren het blanke, keurig geklede kinderen. 
Veronderstel dat… De Stentor had het al op hun website staan, nog voor-
dat de voordeur dicht gekwakt was. Ook bij deze kinderen had ik even 
het gevoel van oplichtertjes in de dop. Heel even maar, want ik zei dat 
ik vijf euro wel erg veel geld vond. Ik gaf ze een euro om te delen. Of dat 
opvoedkundig juist was en of ‘jullie ouders dat wel weten’, ach, dat laat 
ik maar in het midden. Ik riep ze nog na: ‘zeg tegen je moeder dat jullie 
slimmeriken zijn’, hopend op vroeg naar bed, geen tv en ‘het geld gaat 
naar de arme kindjes in Afrika.’ 

Twee dagen later 
Weer de bel. Voor mij staat kleine Salome, roodkapje zonder kapje, 
sneeuwwitje zonder appeltje, de mooie koningin die de naam van Repel-
steetje raadde, zonder gouddraad, zonder spinnewieltje, met een vrien-
dinnetje, een zwaailichtje en een spel. Dat zwaailichtje was van oranje.
Nog helemaal in de KLM aandelen vroeg ik een beetje kortaf of ze geld 
wilden. Nu ik dat neerschrijf vind ik het wel erg grof. Nee, zei de kleine 
Salome: Of ik iets te ruilen had. Ik kon kiezen. Verbouwereerd koos ik 
voor het zwaailichtje. Nou nee. Salome wilde eerst zien wat er te ruilen 
viel. Ik dus fluks naar binnen en greep wat ik dacht dat goed en mooi in 
Salome’s ogen was en vooral wat ik toch al wilde wegdoen. Jaja, soms 
komt onverwachts het slechtste in de mens boven: eigen ik/volk eerst. De 
ogen van Salome lichtte op toen ik haar een versierd doosje gaf. Bij het 
overreiken van elkaars handel zei ze nog snel, dat er wel nog batterijen in 
moesten. In een piepklein moment zag ik de Boze Wolf om de hoek kij-
ken. Ik wees naar Salome; eet maar op. Die gedachte verdween dus snel, 
want je kunt deze jonge kinderen niet aanrekenen wat de maatschappij 
aan slechtigheid leert.

De volgende dag
Weer de bel. Weer twee meisjes, iets ouder. Of er iets te ruilen viel. Het 
zwaailichtje veranderde van eigenaar en ik kwam in bezit van een aller 
charmants koffertje.

Waarom vertel ik dat? En een idee
Omdat het fantastisch is dat jonge kinderen niet om geld vragen maar 
gewoon willen ruilen. Nu nog speelgoed en als ze niet bedorven worden 
door de hebzucht van onze huidige samenleving dan staan we aan het 
begin van een andere samenleving. De nieuwe generatie staat bij mij voor 
de voordeur. Is het een idee om eens een ruilmarkt voor kinderen in hartje 
Twello te organiseren?

Groeten, ook aan jullie huisgenoten, die misschien wel het wassen van 
mijn ramen willen ruilen voor een gezellige lunch met en van Renier van 
Bronsheim.

Nazomeren in Tuinen 
de Roode Hoeve

NIJBROEK.- Na een succesvolle en 
prachtige zomer zijn de tuinen van 

de Roode Hoeve in Nijbroek nóg een 
weekend opengesteld. Open tuin-

weekend: Zaterdag 29 en zondag 30 
augustus. Genieten van de prachtige 
nazomerkleuren en de nog volop 
bloeiende borders kan van 10.00 tot 
17.00 uur. Entrée 4 euro inclusief 
koffie/thee. 

De Roode Hoeve, Middendijk 14, 
Nijbroek, www.tuinenderoodehoe-
ve.nl, telnr.: (0571) 291670.

Zangkoor en troubadour in de 
Muziekkoepel Nering Bögel
DE WORP.- Het Deventer zangkoor 
Vocalgroup Notes en troubadour 
Stefan van de Sande treden op zon-
dagmiddag 30 augustus op in de 
Muziekkoepel Nering Bögel. Notes 
geniet al de nodige regionale be-
kendheid vanwege hun creatieve 
voorstellingen. Troubadour Stefan 
van de Sande toert deze zomer heel 
Europa door en geniet ondertussen 
al meer bekendheid in het buiten-
land dan in Nederland. Gelukkig 
had hij nog ruimte in zijn agenda 
voor een Deventer optreden. 

Prettige zangstem
Vocalgroup Notes is een enthousiaste 
groep van 11 zangers en zangeressen 
en is opgericht in 2013. Johan Bak-
ker is naast één van de zangers ook 
muzikaal leider en schrijver van de 
vernieuwende en eigentijdse arrange-
menten. Ze brengen een zeer gevari-
eerd (pop)repertoire, zowel a capella 
als met live begeleiding of orkestband. 
Het optreden van Stefan van de San-
de met zijn autobiografisch repertoire 
is er een om in te lijsten. Met alle bui-
tenlandse artiesten die ons land aan-

doen raken wel eens de juweeltjes van 
eigen bodem uit het oog. Het is een 
singer/songwriting van top niveau, 
mooi ingetogen gitaarspel waar no-
dig en uitbundig waar gewenst, zéér 
prettige zangstem en verhalen waar 
je naar wilt luisteren. Het concert is 
entree vrij. Wij zetten de stoeltjes voor 
u klaar en als u het mooi vindt zien 
wij dat graag terug in uw vrije gift. Er 
is een toiletvoorziening in het park 
en voor versnaperingen kunt u bij de 
kiosk terecht. Nadere info: www.mu-
ziekkoepelneringbogel.nl.

Atelier ’t KLEINOOD 
gaat open

Een aquarel van het huis aan 
de Rijksstraatweg waar atelier 

’t KLEINOOD is gevestigd

VOORST.- Het huis aan 
de Rijksstraatweg 90 on-
dergaat een gedaantever-
wisseling. Dat wil zeggen 
niet het pand, want het 
is een gemeentelijk mo-
nument. Wél de bestem-
ming. De woonfunctie is 
uitgebreid met artistieke 
bedrijvigheid: atelier ’t 
KLEINOOD. Er wordt 
geschilderd, getekend 
en keramiek vervaar-
digd. Mariska Veldhui-
zen en Frans Verheijen, 
beide professionals uit 
het kunstonderwijs, hebben er nu 
Frans gepensioneerd is hun atelier 
met presentatieruimte gevestigd. Zij 
leggen zich toe op kleinschalig figu-
ratief werk in een breed scala van 
technieken en natuurlijke thema’s. 
Daardoor én door de betaalbaar-
heid is het werk erg geschikt als 
cadeau. Belangstellenden zijn vanaf 

1 september welkom in atelier en 
presentatieruimte. Op donderdag 
en vrijdag van 13.00 – 18.00 uur, za-
terdag van 10.00 – 17.00 uur en op 
afspraak, (0575)-473766.

Muziek- en Filmtheatervoorstelling 
Anthony Fokker op vliegveld Teuge
TEUGE.- Theater Nomade brengt 
op 9 t/m 13 september de reprise 
van de succesvolle muziek- en 
filmtheatervoorstelling met een 
documentaire, expositie en rand-
programmering over het fasci-
nerende leven en werk van de 
Nederlandse luchtvaartpionier 
Anthony Fokker (1890-1939). 

Fokker speelde een cruciale rol in 
de mondiale ontwikkelingen van de 
vroege luchtvaart. Op 1 September 
1911 maakte hij in zijn ‘Spin’ het be-
kende rondje rond de Haarlemse St. 
BAVO kerk. Tijdens de Eerste WO 
werd hij in korte tijd een toonaange-
vend vliegtuigbouwer in Duitsland. 
De bekende Duitse gevechtspiloot 
Manfred von Richthoven, beter be-
kend als de Rode Baron, behaalde 
zijn overwinningen in een rood ge-
verfde Fokker 3-dekker. Bij zijn te-
rugkeer in Nederland (1919) werd 
Anthony Fokker tijdens de Eerste 
Luchtvaart Tentoonstelling Amster-
dam (ELTA) de held van pers en 
publiek. Zijn fabriek in Amsterdam-
Noord werd al gauw de belangrijk-
ste vliegtuigenfabriek in Nederland. 
Anthony Fokker zelf spreidde zijn 
vleugels internationaal uit naar 
Amerika. Hij werd eind jaren 20 de 

grootste vliegtuigbouwer ter wereld, 
totdat in de jaren na de beurscri-
sis van 1929 zijn bedrijven werden 
overgenomen. In de jaren 30 is hij de 
belangrijkste importeur van Ameri-
kaanse vliegtuigen in Europa. Hij 
sterft aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog in December 1939. 
Deze wervelende muziek- en film-

theatervoorstelling is gemaakt met 
autobiografische teksten en bevat 
uniek nooit eerder vertoond film- en 
fotomateriaal. Muziekduo ‘De Wilde 
Eend’ verzorgt op eigenzinnige wijze 
levende muziek uit de jaren 10, 20 
en 30. Kaarten: https://www.or-
pheus.nl/kaarten/anthony-fokker-
op-teuge_2662/

Donderdag 27 t/m zaterdag 29 augustus 2015

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

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

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

Prei
Veld Verse kilo

€ 0.99

Minneola’s 
Extra Dikke Sappige 10 voor

€ 3.49

Delbare Appelen
Volop Nieuwe Oogst 2 kilo

€ 2.49

Bildstar
Van eigen Teler 5 kilo

€ 2.99

Vanaf nu volop dagelijks vers 
Zuurkool, Hutspot en Spruiten

“We kopen op internet dingen die we niet nodig hebben met geld, 
dat we niet hebben, om mensen te imponeren die we niet mogen”

“KOPEN OP HET INTERNET”

http://www.tuinenderoodehoeve.nl
http://www.tuinenderoodehoeve.nl
http://www.muziekkoepelneringbogel.nl
http://www.muziekkoepelneringbogel.nl
https://www.orpheus.nl/kaarten/anthony-fokker-op-teuge_2662/
https://www.orpheus.nl/kaarten/anthony-fokker-op-teuge_2662/
https://www.orpheus.nl/kaarten/anthony-fokker-op-teuge_2662/
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“Erkend kwaliteitsreparateur Nederlandse schoenfabrikaat”

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

Hooijer s
Ambachtelijke
Schoenmakerij

Van Ghentstraat 8
Twello

Tel. (0571) 27 33 92

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

Speulderweg 24
3886 LB  Garderen

Tel. (0577) 46 17 73

KOM ALTIJD GOED VERZORGD VOOR DE DAG

E I G E N T I J D S     B E T R O K K E N      T O O N A A N G E V E N D     D I C H T B I J     T R A N S P A R A N T     H E R K E N B A A R

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
Telefoon (0571) 273377
info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl

Van den Belt 
in een nieuw jasje
Vanaf 1 september 2015 wordt Van den Belt Makelaars in een nieuw

jasje gestoken. Ons kantoor is de afgelopen jaren flink gegroeid door

onze veelzijdigheid, deskundigheid en inzet. 

Wij zetten al onze kennis en ervaring in bij aan- en verkoop van uw

woning, waarbij ook de nieuwste communicatiemiddelen een steeds 

belangrijkere positie innemen. 

De rol van de makelaar verandert en ons kantoor verandert mee met

een compleet vernieuwde huisstijl. Geheel in de stijl van ons kantoor: 

vernieuwend, thuis in de regio en deskundig.

Benieuwd naar onze werkwijze? Wij komen graag bij u langs

Alg. ad.266x195_Opmaak 1  22-07-15  10:16  Pagina 1

                                                                                              

  Muziekles Twello   
Nieuwe seizoen start in september.

Gratis kennismaking / proefles.
AMV

Viool  –  Gitaar
Muziek op Schoot

Keyboard    –    Piano 
Trompet – Trombone – Hoorn

www.muzieklestwello.nl

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615
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

Restaurant Taverne
H.W. Iordensweg 3 Twello|(0571) 271514

TAVERNE’S

EERSTE VRIJDAG

€17,50 P.P.
VAN DE MAAND

4 SEPTEMBER
KLOMPENFEEST EDITIE
VOLGENDE TAPASAVONDEN
2 OKTOBER � 6 NOVEMBER

TAPAS

VEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEEEER

Alleen op reservering!

0571 - 271514
welkom@tavernetwello.nl

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

moonlight.nl

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

AMERIKAANSE KOELKASTEN va E 599,-  
BOSCH WASAUTOMATEN EN DROGERS va E 149,-  

 Elektro Witgoed Outlet 
 biedt u ruime keuze in  A-merken. Nieuw, jong gebruikt, 

demo’s en licht beschadigde  
showroommodellen. Alles met laagste prijs garantie, dus 

nergens goedkoper! 
www.elektrowitgoed.nl  

De Rotstuin 22, 7325 GC  Apeldoorn. Tel. 055 - 301 62 66

Helikoptervlucht tijdens het 
klompenfeest, op zondag 6 
september. Laatste kaarten 

à42,50 verkrijgbaar bij Print & 
More, Stationsstraat 17 te 

Twello.

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

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. Ook Tuinhuizen en 

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

nl

Graszoden, hedera, hydran-
gia, rhododendron, heide, 

wilgentenen, boomschors-
matten, tuinaarde. www.

kwekerijhetveld.nl veldw 50 
klarenbeek 055 3011451 - 06 

51554827

Grote Rommelmarkt Wilp 
zaterdag 5 september 

aanvang 9.30 uur. Hippisch 
Centrum Zuidwijk Grotenhuis-

weg 59 Posterenk t.b.v. 
comm. kerkaktie Wilp.

T.k. aardappelen Bildtstar, 
Parel, Frieslanders. 

Sperziebonen en diverse 
andere groenten en fruit. Te 
Riele Veluwsedijk 28 Vaassen 
06-45176735. ma-vr 15 tot 

20 uur, za 8 tot 16 uur.

Te koop gevraagd: Walnoten 
min. 10 kg. gerritvanenck@
debuthe.nl 0575-564119 / 

0651-846829

Wordt uw huis een kruis? Canon vastgoed koopt uw woning 
voor een goede prijs. - geen makelaars- en notariskosten 
- geen advertentiekosten - geen funda, borden, en foto’s - 

eventueel achterstallig onderhoud of ontruiming geen bezwaar. 
Bel op 06-48136434 voor afspraak. 100% vrijblijvend en 

betrouwbaar.

Ervaren schilder voor al uw 
behang, saus en schilder-
werk. Bel voor vrijblijvend 
prijsopgave 06-31549834

“De Holthoeve” 06-25107061 
Te Koop 3,6 HA Maïs BR Inl 
t/m 5-9 Holthoevensestr 9 

Wilp Ach

Autoverlichting-Carrosserie-
delen-Radiateuren. www.
autopartstwello.nl Tel. 

055-3231551

Div. Stroken HPL merk 
TRESPA v.a. €4,99/m1 & HPL 

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

41015473/055-3231307. Ook 
op Marktplaats.

Te koop: pompoenen en 
kalebassen, Rijksstraatweg 

231 Teuge, 055-3231472

Te huur: kamer m.g.g.v. 
douche/keuken, nabij 

station/winkels. Woudhuis/
Apeldoorn, vanaf 350,- euro 

per maand all-in. Tel. 06 
55966784

Paar kilootjes kwijt? Nieuwe 
deelnemers gezocht voor 3 

dagen Herbalife testpakket. 
Bel. Jantina (0570) 617660 

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

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello

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

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

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

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

BUSSlOO-POSTERENK
WIlP/WIlP AChTERhOEK
DE hOVEN
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com

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

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

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

WWW.VOORSTERNIEUWS.Nl

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

Klachten over 
bezorging:

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

     

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)

Ons Genoegen
Op dinsdag 1 en donderdag 17 sep-
temberen aanvang 14.30 uur, is er 
een spelsoos in Ons Gebouw aan de 
Woudweg 119. Voor eventuele vra-
gen kunt u Inge de Visser benaderen, 
tel. (055) 301 16 00. 

Kaartavond SCK
Let op er zijn wat wijzigingen. Iede-
re eerste vrijdagavond van de maand 
wordt er door de kaartcommissie 
een kaartavond georganiseerd in 
Sportclub Klarenbeek’s clubkantine 
De Brug. Inschrijven kan 19.15 uur. 
Om 19.45 uur worden de kaarten 
geschud voor zowel het klaverjas-
sen en jokeren (kruisjassen is komen 
te vervallen). Iedereen is van harte 
welkom op deze, altijd gezellige 
kaartavond. Er zijn mooie prijzen te 
winnen. Nadere informatie is ver-
krijgbaar bij Annemiek Hurenkamp, 
tel. (055) 301 15 06. 

Papier ophalen 
Oud papier wordt maandelijks op 
de eerste zaterdag van de maand in 
het Voorster gedeelte van Klaren-
beek, Voorst en Bussloo opgehaald 
door. De papierploeg start om 08.00 
uur en dan dient de container, evt. 
kleine bundeltjes / dozen papier aan 
de weg te staan. Voor Klarenbeek 
vallend onder gemeente Apeldoorn 
zijn er vier containers geplaatst bij 
de Garage Schimmel aan de Elsbos-
weg. U kunt hier uw glas, dranken-
kartons, papier en plastic in depone-
ren. 

TREC Twello 
maakt trektocht 
te paard naar 
België
TWEllO.- Een trektocht maken te 
paard in het buitenland is voor me-
nig ruiter een droom. Een trektocht 
in eigen land, met eigen paard zon-
der volgauto dat is ook niet zomaar 
iets, de dames van TREC Twello heb-
ben het afgelopen week volbracht. 
De tocht van 206 kilometer startte in 
Teuge en eindigde acht dagen later 
in Meeuwen (België). De route liep 
onder andere door Arnhem, Elst, 
Reek, de Mortel, Someren, Weerd en 
eindbestemming Meeuwen. Per dag 
werd er een gemiddelde van 28 km 
gereden met een snelheid van zo’n 6 
á 8 km. per uur. ‘Het was een prach-
tig avontuur, voor herhaling vatbaar. 
Elke dag was weer een verrassing 
waar we terecht zouden komen. De 
route hadden we vooraf wel uitge-
stippeld en onze overnachtingen bij 
vrienden en of B&B geregeld, toch 
weet je niet wat je allemaal gaat te-
genkomen. Bossen, heide, stad en 
land, van kleine tot grote bruggen al-
les hebben we wel gezien en gedaan 
en onze paarden deden het fantas-
tisch!’ Aldus Carolien Esselink. 
Trektochten worden in het buiten-
land vaak gemaakt, in België organi-
seren ze daarom een jaarlijks ‘TREK’ 
hier komen veel ruiters op af om sa-
men tochten te maken en ’s avonds 
te genieten van muziek, eten, kamp-
vuur en natuurlijk een lokaal biertje. 
De bedoeling is dat de ruiters daar 
te paard naar toe gaan; onder andere 

de ruiters met de meest gemaakte ki-
lometers winnen een eretalloor. Met 
de 206 km hebben Heidi Hugen en 
Carolien Esselink van TREC Twello 
daarmee ruim gewonnen. De tocht 
had tevens een goed doel, geld op-
halen voor stichting Tamara. Stich-
ting Tamara is een lokale stichting 
die zich inzet voor diverse lokale 
doelen. Kijk voor meer informatie 
over de stichting op, www.stich-

tingtamara.nl Mensen hebben de 
tocht kunnen sponsoren door een 
bedrag te storten, binnenkort word 
via facebook bekend gemaakt hoe-
veel er precies is opgehaald voor de 
stichting.

Wie meer wil weten over de ge-
maakte tocht: op de facebook site 
van TREC Twello staat per dag een 
bericht met foto’s en filmpjes. 

TREC Twello in vol ornaat bij aankomst in Meeuwen. 

Muzikale vorming begint bij Cadenza
TWEllO.- Cadenza Twello is een 
vereniging die bestaat uit circa 160 
leden. Muziek en dans is wat ons 
bezig houdt. Voor wat betreft ‘mu-

ziek’ is er een harmonie; een ge-
vorderden- en een leerlingenorkest. 
En een slagwerkensemble, waarin 
gestemde- of ongestemde slagwerk-
instrumenten bespeeld kunnen wor-
den. Net als bij het harmonieorkest 
is er een gevorderden- en leerlin-
genorkest. Voor ‘dans’ is er de mo-
gelijkheid voor twirling. Dit is een 
vorm van ritmische dans wat in 
groepsformatie of individueel kan 
worden gedaan. Ook hiervoor zijn 
er verschillende groepen; niveau-
afhankelijk. Naast de orkesten en 
twirlgroepen heeft Cadenza Twello 
een leerlingenopleiding. Zes op het 
conservatorium afgestudeerde mu-
ziekdocenten geven les aan circa 
70 leerlingen. Iedere docent heeft 
een eigen instrumentspecialisatie, 
waardoor leerlingen vanaf het eerste 
begin het instrument op een juiste 
manier leren te bespelen.
Het is belangrijk dat bij de lessen 
gewerkt wordt aan een doel; ener-
zijds is dat het behalen van mu-
ziekdiploma’s, anderzijds is dat 
het uiteindelijk meespelen in het 
leerlingenorkest en vervolgens het 
gevorderdenorkest. Muziekexa-
mens worden afgenomen door de 
‘KNMO’. Gemiddeld genomen kan 
een leerling na twee jaar het eerste 
diploma behalen, dit is ‘diploma A’, 
en het jaar daarna ‘diploma B’. Na 
het eerste jaar kan een leerling mee-

spelen in het leerlingenorkest; na 
het behalen van het B-diploma kan 
in het gevorderden orkest worden 
meegespeeld. Vooral samenspelen 
bevordert het tempo waarin geleerd 
wordt, en spelen in een orkest is 
daarnaast natuurlijk bijzonder leuk. 
Na het B-diploma kan, ook afhanke-
lijk van de wilskracht van de leer-
ling, het C-diploma behaald worden. 
Voor een enkeling is het weggelegd 
ook het D-diploma te behalen. Dit 
kan een ‘opmaat’ zijn voor een au-
ditie en toelating op het conservato-
rium.
Cadenza Twello ontvangt subsidie 
van de Gemeente Voorst, net als ie-
dere andere muziekvereniging in de 
Gemeente Voorst, en zet dit volledig 
in voor de leerlingenopleiding. Alle 
activiteiten rondom de lessen wor-
den gedaan door vrijwilligers. Door 
de subsidie en de inzet van vrijwilli-
gers kunnen de lesgelden op een re-
latief laag niveau blijven. Waardoor 
muziekles voor haast iedereen mo-
gelijk wordt. Het tarief voor 20 mi-
nuten les per week is  100 euro per 
kwartaal. Een ieder die les heeft kan 
kosteloos meespelen in het ‘gevor-
derden’ en/of ‘leerlingenorkest’. Een 
instrument en bijbehoren worden 
daarvoor ook door Cadenza Twello 
beschikbaar gesteld. Kortom: mu-
zikale vorming begint bij Cadenza 
Twello.

Buien
In de weerberichten wordt in de regel onderscheid gemaakt tus-
sen buien en regen. Een enkele bui duurt meestal maar kort, in het 
algemeen minder dan een uur. Wordt voor langere tijd regen ver-
wacht uit een min of meer gesloten wolkendek of door een clus-
tering van buien dan wordt gesproken van regen. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen af en toe regen of perioden met regen 
voor het geval het nu en dan droog is, maar het niet opklaart, tij-
delijk regen of langdurig regen.

Het voornaamste verschil tussen buien en regen is niet alleen dat het af en 
toe droog is, maar ook dat de zon zich tussen de buien door kan laten zien. 
Buien onderscheiden zich ook door grotere wisselingen in neerslagintensi-
teit. In het algemeen zal het uit een buienwolk of bij een clustering van buien 
minder gelijkmatig en vaak harder regenen dan uit een gesloten wolkendek.  
Wanneer een gebied met neerslag overtrekt komt het vaak voor 
dat het eerst een tijd onafgebroken regent en er daarna bui-
en vallen. Een weerbericht waarin staat: eerst regen, later bui-
en is dus goed mogelijk. Die buien kunnen zich clusteren waar-
door het ook dan soms wat langer kan regenen, maar waarbij de 
intensiteit van de neerslag soms wat groter en dan weer wat minder is.  
In zware buien, vooral wanneer ze vergezeld gaan van onweer, komen 
vaak plotselinge en heftige verschijnselen voor zoals windstoten, val-
winden, zware regen of hagel. Bij hevige buien of wanneer het zich laat 
aanzien dat de buien gevaar kunnen opleveren voor het verkeer of de 
watersport worden dan ook extra waarschuwingen gegeven voor onweer, 
zware regen met wateroverlast of windstoten. Het KNMI waarschuwt 
voor zware windstoten als windsnelheden mogelijk zijn van meer dan 
75 km/uur.

heet weekend
We krijgen nog weer een fraai en heet weekend voor de boeg.
Donderdag nog buien en regen bij 19 graden.
Vrijdag toch een stukje beter dan al zonnig en 22 graden.
Zaterdag een topdag dan 28 graden zonnig en in de avond kans op 
onweer.
Zondag nog wat warmer dan 29 graden met volop zon maar in de 
avond weer kans op warmte onweer.

Mark Wolvenne, Terwolde.

Geen zin om te koken?
gewoonthuisbezorgd.nl
Wijziging openingstijden maandag en dinsdag
Maandag cafetaria extra open van: 16.00-20.00 uur
Dinsdag eetcafé + cafetaria open: 16.00 - 21.00 uur

http://www.stichtingtamara.nl
http://www.stichtingtamara.nl


HET IS TIJD... 

Wenters Sports Club Twello, Jachtlustplein 3, 7391 BW Twello
www.wentersfitness.nl | Ma-Vr: 9:00 uur - 22:00 uur & Za-Zo 9:00 - 14:00 uur

ZATERDAG 12 & ZONDAG 13 SEPTEMBER VAN 9:00 - 16:00 UUR

1 2
GRATIS 
sporten in 
september

GRATIS 
inschrijven

MAAK 
KANS OP één van de drie* 
  

om buurt te maken

Wenters bouwstenen
Bepaal waarvoor je betaalt,

dus sporten op maat

Sport je al ergens?
Wij nemen je lidmaatschap 

over

Gratis parkeren    

 

*Een notaris verricht de trekking begin oktober, waarna de winnaars bekend zullen worden gemaakt! 

3
Apple Watch Sport t.w.v. € 419,-

1 2 3

Typisch Wenters

Ons programma

Fitness

Work out of the day

Bokstraining

Less Mills-programma’s
BodyBalance, BodyCombat, 

BodyPump, BodyStep, BodyVive, 
RPM

XCO Workout

Personal training

 

MAAR OOK:

Kinderopvang
Onbezorgd sporten

Zonnebank
Geef je sportieve look een kleur!

Squashen
Daag jezelf uit

Wil je niet wachten, dan ben je nu ook van harte welkom!
SCHRIJF JE NU IN EN PROFITEER:
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Gezellige en zonovergoten 
Dikke Mik

NIJBROEK.- De Dikke Mik zomer/
oogstfeesten in Nijbroek zijn dit jaar, 
in tegenstelling tot de editie van vo-
rig jaar, zéér zonnig verlopen. Dat 
gold niet alleen voor de weersom-
standigheden. Ook de feesten zelf 
verliepen gezellig en in de bekende 
zo aimabele Nijbroekse sfeer, met 
veel ontmoetingen tussen nieuwe 
en oude Nijbroekers en natuurlijk 
de nodige verkoelende drankjes om 
de inwendige mens te verzorgen. De 
aftrap met de “Boerenplan-aovond” 
was weer het traditionele kernpunt 
voor het verloop van de Dikke Mik. 
Er was tijd voor bijkletsen, lachen 
met “Bep en Klep en voor nostalgi-
sche muziek uit verschillende muzi-
kale windrichtingen.“

Op vrijdag waren er weer veel ac-
tiviteiten zoals het landen van pa-

rachutisten teams, touwtrekken en 
demonstraties door mensen van de 
Politiehonden Vereniging met hun 
viervoeters. Hét thema van de za-
terdag was de strijd om de eretitel 
schutterskoning van Nijbroek. De 
strijd werd met op het scherpst van 
de snede, met puur fanatisme ge-
schreven. Schutterskoningin werd 
Anne-Marie Bourgonje. Linker vleu-
gel en kop waren voor Wilco bruin, 
rechter vleugel voor Frank Bruin 
en de staart voor André Bourgonje. 
Daarnaast werd de sfeer fanatiek 
opgejaagd door de muzikanten van 
dweilorkest “de Graapendaelers” 
die de sterren van de hemel speel-
den. Over die sterren aan de hemel 
gesproken, ’s avonds werden de 
aanwezigen wel even erg stil bij het 
oplaten van de heteluchtballonnen, 
wat voor emotionele momenten 

Veel spanning bij het traditionele vogelschieten

Oproep aanvangscursus 
EHBO/reanimatie
TERWOlDE.- De mensen van de EHBO Terwolde/Nijbroek gaan dit jaar 
weer een aanvangscursus EHBO/reanimatie opstarten. Daarvoor hebben 
zij natuurlijk kandidaten nodig. Er wordt gestart als zich minimaal 8 à 10 
mensen opgeven. De kosten bedragen 140 euro per persoon. Het aantal cur-
susavonden is tien en het vindt plaats op woensdagen vanaf 19.45 uur in 
de nieuwe multifunctionele accommodatie, dorpshuis d’Olde Schole in 
Terwolde. Iedereen weet hoe belangrijk het is in sommige situaties hulp te 
kunnen verlenen en een aantal basisvaardigheden daarvoor tot beschikking 
te hebben. Het bestuur van de EHBO afdeling vraagt daarom aan alle leden 
om rond te vragen of er belangstelling is zo’n cursus te volgen. Inlichtingen 
kunnen altijd bij het bestuur worden verkregen. Ook mensen die liever een 
ander tijdstip hebben, kunnen zich opgeven. We proberen altijd naar crea-
tieve oplossingen te zoeken. De uiterste opgavedatum is 15 september. 

Kaarten sv Voorwaarts
  
TWEllO.-  Woensdagmiddag 2 september zijn de kaartliefhebbers weer om 
14.00 uur welkom in de kantine van Voorwaarts om een kaartje te leggen. 
Donderdagavond 10 september is de aanvangstijd 19.30 uur. Iedereen is van 
harte welkom.

Open dag Octagon
TWEllO.- Zaterdag 29 augustus is er weer Open dag op het Octagon, de 
bijenstal van de imkersvereniging Voorst aan de Burgermeester van de Felt-
zweg 1 te Twello. Terwijl iedereen nog heerlijk geniet van het zomerse weer 
moeten de bijen zich al weer voorbereiden op de komende winter. De volken 
die niet naar de heidevelden zijn gebracht kunnen al gevoerd worden voor 
de winter. Intussen gaan de bijen gewoon door met verzamelen van nectar 
en stuifmeel.

Een bij heeft om de winter door te komen c.a. 800mg suiker nodig, dat is voor 
een volk van 10.000 bijen 8 kilo suiker. In de praktijk krijgen ze 11 kilo vaste 
stof. Dat krijgen de bijen gedoseerd in een oplossing van 3 delen suiker met 
2 delen water in de maand september omdat het klimaat dan nog zo is dat 
het overtollige water in de oplossing verdampt kan worden. Op het Octagon 
kunnen ze er nog meer over vertellen. Zij zien u graag op de open dag van 
10.00 tot 12.00 uur.

zorgde bij velen, vooral diegenen 
die het één of ander te gedenken 
hadden. Dat stond dan weer in 
schrille tegenstelling tot het daarop 
losbarstende feest onder leiding van 
de band Barcode met gastoptredens 
van Remco Veldhuis.

Diverse uitslagen
Er waren diverse spelonderdelen 
en verlotingen. De 1e prijswinnaars 
hiervan zijn: Verst gekomen, ballon 
Bastiaan Schurink. Waterbeker race, 
Julian van Mossel. Skippybalwed-
strijd, Quinten Niemeijer. Klomp-
golfwedstrijd, Feline Pannekoek. 
“Crazy kermis”, Noëlle Bourgonje. 
Buggy wedstijden, Senna Oshaar en 
Ferry Kats. Peco F.V.T. touwtrektoer-
nooi, Peco Teuge. Kruisboogschie-
ten, Gert Jan Pannekoek.  “Vechten 
met de stier”, Wilma Smits en Wim 
Smits. Gemeenschapsverloting, G. 
Nieuwenhuis. Sponsorverloting, 
Brummel Vastgoed, Vaassen. Alle 
prijswinnaars van harte gefelici-
teerd. Zij ontvangen hun prijs, of 
hebben deze inmiddels al ontvan-
gen. Voor de totale lijst met prijs-
winnaars www.dikkemiknijbroek.
nl

Topkwaliteit voor
een Hollands prijsje

Hallo Allerslimste Koop
 Jumbo Binnendijk, Twello, Duistervoordseweg 11                
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GLASTECHNIEK

TWELLO B.V.

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

 HR++ GLAS
 KOZIJNRENOVATIE
 DOUCHEDEUREN

� Investeer nu in HR++ glas � Verbeter uw energielabel

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

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Voorst schrijft geschiedenis,
in herbergen en tapperijen

GEmEENTE VOORST.- De werk-
groep genealogie van de Oudheid-
kundige Kring heeft ‘Herbergen 
langs de straatweg’, als uitgangspunt 
genomen voor de genealogische dag 
op 12 september. Omdat de OKV 
deze dag met medewerking van de 
eigenaar van het landgoed gebruik 
mag maken van de doorrijschuur 
aan de Deventerweg, tegenover de 
voormalige ‘Gietelse Brouwerij’. 
Voor de genealogische dag heeft de 
werkgroep genealogie een keuze ge-
maakt uit de vele herbergen en tap-
perijen die er in de gemeente Voorst 
zijn geweest en daarbij rekening ge-
houden met een spreiding over de 
hele gemeente.
Van al deze herbergen en tapperijen 
is geprobeerd (een deel van) de ge-
schiedenis boven tafel te krijgen en 
bewoners in de periode dat ‘er ge-
tapt’ werd in kaart te brengen. Het 
resultaat wordt gepresenteerd op de 
genealogische dag. Aan bod komen 
onder meer: ‘De Kar’ in Klarenbeek, 
‘De Vrolijke Boer’ in Nijbroek, ‘De 
(Bonte) Beer’ in Voorst, ‘De Zwaan’ 
in Teuge, ‘Hotel van Enter‘ in Twel-
lo, ‘De Groot‘ in de Vecht, ‘De Zwar-
te Kolk‘ te Wilp
En omdat de dag tegenover de voor-
malige ‘Gietelse Brouwerij‘ wordt 
gehouden wordt deze ook belicht.
Iedereen wordt van harte uitgeno-
digd om op zaterdag 12 september, 
tijdens open monumentendag, de 
presentaties van de verschillende 
etablissementen en “hun” families 
te komen bekijken in de doorrij-
schuur aan de Deventerweg 17 te 
Gietelo (Voorst). Van de uitspannin-
gen treft u hierna alvast wat bijzon-
derheden aan.

De Vrolijke Boer in Nijbroek
In het uiterste noorden van Nijbroek 
staat aan de Vloeddijk 7 het huis dat 
tot ongeveer 1967 een café was met 
de naam De Vrolijke Boer. In een 
koopacte van 1903 lezen we: “Bier- 
en koffiehuis ‘De Vrolijke Boer’ aan 
den grindweg, de Vloeddijk onder 
Nijbroek”. Hendrik Berends, die de 
bijnaam ‘de vrolijke boer’ had, gaf 
(bij de bouw in 1881) mogelijk de 
naam aan deze boerderij met café, 
die gunstig gelegen was aan de han-
delsroute tussen de omgeving van 
Epe en Deventer. 

Café de Groot in de Vecht
In het midden van de 17e eeuw 
was ‘de Vecht’ een “hoffstede, groot 
3 margen”, waartoe een herberg 
(1711) en tapperij (1749) behoorden. 

Op 15 september 1713 is er sprake 
van ene “Janssen Weert in de herber-
ge de Vecht”. Het huidige café stamt 
(na dat het vorige was afgebrand) uit 
1906, waar eerst het echtpaar Van 
Duuren-Slatink de scepter zwaaide. 
Dochter Janny van de hertrouwde 
Van Duuren, trouwde in 1951 met 
Jan Karel de Groot. Zijn zoon Ger-
rit volgde hem op en nu heeft al de 
derde generatie De Groot de leiding 
over het bedrijf.

De Zwaan in Teuge
Er liep een zeer oude route vanaf 
Utrecht via Apeldoorn, Teuge en 
Twello en Deventer richting Duist-
land, ook wel de ‘Hamburgerweg’ 
geheten. Aan deze route lagen be-
kende herbergen en pleisterplaat-
sen. Of De Zwaan hierbij hoort lijkt 
aannemelijk, maar is moeilijk te 
bewijzen. Duidelijk is wel dat de 
Zwaan een lange historie heeft. Ene 
Cornelis Tonis Slijckhuis verkoopt 
op 10 augustus 1701 de ‘hofstede de 
Zwane’ voor 1800 gulden aan Joan 
Meijlinck jr. en Jansjen Jans, waar-
van drie jaar later in een akte wordt 
vermeld dat er ook een brouwerij 
aan verbonden is. De laatste familie 
op De Zwaan is de familie Te Win-
kel, die De Zwaan in 1921 kocht. In 
2000 sloot De Zwaan haar deuren.
De Zwarte Kolk in Wilp-Achterhoek
De historie van de ‘Zwarte Kolk’ gaat 
terug tot aan het eind der middel-
eeuwen en heeft ook andere namen 
gehad, zoals ‘Backershoffstede’, ‘In 
den Lesten Stuyver’ en ‘De Kleine 
Hinde’. In 1749 werd de ‘Zwarte 
Kolck’ in het Haardstedenregister 
aangeduid als herberg met Willem 
Jansen als herberggier. In dit jaar 
had Wilp zelfs 10 herbergen. In 1905 
werd Gerardus Antonius eigenaar 
van de Zwarte Kolck. Hij overleed 
in 1961 op 80-jarige leeftijd. Twee 
kinderen van hem woonden er nog 
tot 1981, waarna sloop volgde.

De (Bonte) Beer
Dorpsherberg de Bonte Beer op de 
hoek van de Straatweg en de Klaren-
beekseweg bestond waarschijnlijk al 
voor 1600. In de 17e eeuw was er ook 
nog een brouwerij aan verbonden. 
De Beer was tot de opheffing rond 
1870 één van de belangrijkste tref-
punten in de Voorster samenleving. 
De herberg was een veel gezochte 
vergaderplaats voor bijvoorbeeld 
het markebestuur en een bekend 
veilinghuis: menig nu nog bestaand 
boerenhuis in Voorst wisselde in 
de Beer wel eens van eigenaar of 

pachter. De eerste vermelding van 
De Beer werd gevonden in het doop-
boek van Voorst: “4 juli 1686 Vader 
Jan Hendricks in den Beer. Kint Ja-
cob”. Onder de naam Wagemanshof-
stede bestond de herberg echter al in 
1606.

De Kar
De weg tussen Zutphen en Apel-
doorn was in de achttiende eeuw 
reeds een belangrijke handelsrou-
te. Voor het gebruik van deze weg 
moest men tolgeld betalen waarmee 
onder andere in de kosten van on-
derhoud werd voorzien. Komend 
vanaf Voorst en gaande richting 
Apeldoorn passeerde men tweemaal 
een tol. De eerste tol stond aan de 
Rijksstraatweg in Voorst. De tweede 
tol bevond zich 60 m voor de grens 
van het Ambt-Apeldoorn. Hier werd 
de grens gemarkeerd door een, nu 
verdwenen, grenspaal. Ter hoogte 
van de tolhekken ontstond een her-
kenbare bedrijvigheid: gelegenhe-
den voor het verfrissen van mens en 
dier, reparatie van wagens en het be-
slaan van de paardenhoeven. Tussen 
de grens en de grote Wetering stond 
omstreeks 1700 een huisje bewoond 
door “Herremens karreman op de 
weteringe”. Zijn zoon, Albert Ger-
rits Karman, erfde in 1717 het bezit. 
In 1733 pachtte Albert Carman voor 
een periode van zes jaar het recht om 
tol te innen. Kleinzoon Peter Albers 
Karman erfde vervolgens in 1762 
‘het huis genamt de karre en hof en 
bargh en schure’. Hij vernieuwde de 
zaak in 1787 met bouwen van een T-
boerderij. Een deel van het voorhuis 
zal toen als herberg in gebruik zijn 
genomen. Deze boerderij/herberg 
wordt sindsdien aangeduid met de 
naam “De Kar”.

hotel Van Enter
Antonij van Enter was op 29 maart 
1716 te Deventer getrouwd met Jo-
hanna Brascamp. Johanna was de 
dochter van Engelbert Brascamp, 
koster en schoolmeester te Twello 
en Grietje Elsman. Waarschijnlijk 
vestigde het echtpaar zich in Twello 
naast de kerk. Het huis was eigen-
dom van Wolter Brascamp, de broer 
van Johanna. Wolter en zijn vrouw 
Maria van Beek verkochten het huis 
op 18 mei 1723 voor 200 gulden aan 
Antonij en Johanna. Onbemiddeld 
was het echtpaar niet. In 1735 koch-
ten ze voor 1400 gulden de helft van 
het ‘erve en goed de Hof ten Dale’. 
De andere helft werd voor hetzelfde 
bedrag gekocht door Wolter Bras-
camp en zijn vrouw Maria van Beek. 
Twee jaar later in 1737 kochten An-
tonij en Johanna de ‘Heilige Geest 
hofstede aan de Twelse Brink’. La-
ter werd dit huis Meilinkshofstede 
genoemd. Deze boerderij stond op 
de plek waar nu de bibliotheek van 
Twello staat.
Meer over de historie van de panden 
en de bewoners vindt u op de gene-
alogische dag op 12 september in de 
gerestaureerde schuur Deventerweg 
17 in Gietelo (Voorst). U bent wel-
kom van 9.30 tot 16.30 uur. 

Links de gerestaureerde schuur waar de genealogische dag van de 
Oudheidkundige Kring gehouden. 

Uitbreiding Kringloop Twello op losse schroeven
TWEllO.- De geplande uitbreiding van Kringloop Twello verloopt enigszins stroef. Nadat de gemeenteraad van 
Voorst in 2013 een motie aannam die ruimte bood voor de kringloop om een groenstrook bij haar terrein aan te trek-
ken, is er nu discussie ontstaan over het financiële plaatje van dat plan. De gemeente vraagt meer geld per vierkante 
meter dan volgens kringloop en een taxatierapport marktconform zou zijn. De kringloop ziet zware druk ontstaan op 
haar bedrijfsvoering en maatschappelijke doelstelling. 
Daarnaast wil de kringloop graag mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren in opleiding een kans bieden. 
Hiervoor wil het bedrijf een uitbreiding van haar assortiment doorvoeren, namelijk de verkoop van restpartijen. De 
gemeente Voorst is bang voor een winkel zoals de Action en wenst deze niet op het industrieterrein. De kringloop 
bestrijdt deze angst door te benadrukken dat het om slechts tien procent van het totale winkeloppervlak gaat en 
benadrukt dat concurrerende winkels in de regio wél nieuwe goederen verkopen. Eind augustus bespreken raad, 
college en kringloop de plannen met elkaar tijdens de openbare rondetafelgesprekken in het gemeentehuis. 

Speelgoedmarkt Ut Trepke
VOORST.- Zaterdag 12 september van 10.30 tot 13.00 uur organiseert Kin-
derdagverblijf Ut Trepke weer de jaarlijkse speelgoedmarkt. Inmiddels een 
begrip in de regio. Naast allerhande speelgoed, fietsjes, knuffels en ander 
kindervermaak, worden er ook beperkt boeken, kleding, DVD’s en zelfs soms 
meubels, badjes en kinderwagens aangeboden. Kortom alles voor uw kind 
en een goede mogelijkheid om een leuke babyuitzet voor een kleine prijs 
te scoren! De speelgoedmarkt wordt georganiseerd door de oudercommissie 
die elk jaar en een goed doel aan de markt verbindt. Dit jaar is gekozen voor 
het Ronald McDonald huis in Utrecht. 
Het Ronald McDonald Kinderfonds wil er, samen met de Ronald McDonald 
Huizen in het land, voor zorgen dat een ziek kind of een kind met een be-
perking zich geborgen en veilig voelt door de aanwezigheid van de ouders. 
Daarom bieden zij gezinnen met een ziek of gehandicapt kind een warm 
en gastvrij verblijf in logeerhuizen bij ziekenhuizen, huiskamers in de zie-
kenhuizen en vakantiehuizen. Het huis wordt volledig gerund door vrijwil-
ligers, met slechts enkele betaalde krachten. Deze vrijwilligers maken van 
het Huis een ‘thuis ver van huis’ en van de Huiskamer een plek om tot rust 
te komen. 
De speelgoedmarkt is geopend van 10.30 tot 13.00 uur. Er is al een mogelijk-
heid tot inbrengen van speelgoed. Elke maandag tot en met donderdag van 
9.00 tot 17.00 op de locatie in Voorst, Rijksstraatweg 87 Voorst. Een extra 
mogelijkheid tot inbreng is op zaterdag 5 september van 10.00 tot 12.00 uur. 
Ut Trepke ziet u graag op 12 september aan de Rijksstraatweg 87 te Voorst.

Voorst Fashion sponsort 
blaaskapel de Spekboeren

De Spekboeren in de nieuwe outfit

VOORST.- Iedereen kent blaaska-
pel de Spekboeren uit Voorst met 
zijn traditionele kleding. Een zwar-
te manchester broek, blauwe kiel, 
zwarte pet, rode boerenzakdoek 
om de nek en de witte klompen. Al 
meer dan 60 jaar is dit de vaste kle-
ding van de Voorster blaaskapel die 
een onderdeel is van muziekvereni-
ging Fanfare Korps Voorst. Toch past 
deze outfit niet altijd meer bij alle 
optredens, met name bij evenemen-
ten waarbij veel jongeren aanwezig 
zijn. Is het oubollige kostuum uit de 
tijd? De 21-jarige Marcel ter Beek, ei-
genaar van herenkledingzaak Voorst 
Fashion, wist wel raad toen de lei-
der van de blaaskapel bij hem in de 
zaak binnen liep om advies te vra-
gen. Er ontstond al snel een goede 
samenwerking wat resulteerde in 
een nieuwe outfit voor alle muzi-
kanten. En nee, de oude kleding 

blijft! Er worden onderdelen van 
het oude pak meegenomen naar de 
nieuwe kleding, zoals de klompen 
en de rood geblokte boerenzakdoek. 
Toch zal het oude kostuum ook in 
zijn geheel blijven bestaan, want er 
wordt vooraf gekeken welk kostuum 
bij welk evenement past.
Margreet’s Borduurshop uit Klaren-
beek borduurde de naam Spekboe-
ren en het bekende ‘varkenskop’-
logo op de nieuwe shirts. De nieuwe 
outfit is samen met de muzikanten 
te bewonderen op zaterdagmiddag 
12 september tijdens de Dweildag 
in Zutphen. Ondernemer Marcel ter 
Beek is blij met deze samenwerking 
en komt volgende week met een spe-
ciale lezersactie. Kijk in het Voorster 
Nieuws van volgende week en let op 
de speciale aanbiedingen. Voorst Fa-
shion (Rijksstraatweg 80) is geopend 
op vrijdag en zaterdag.



EEN ONTWIKKELING VAN INFORMATIE EN VERKOOP

Twello, De Schaker
Kijk op wonenindeschaker.nl

Bouw zelf je droomhuis op
een vrije kavel.

Koopsom kavel vanaf € 205.000,- v.o.n.
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Eckhuys Makelaars BV

Torenbosch 66, Twello 

T 0571 27 27 87

Van den Belt Makelaardij v.o.f.

Dorpsstraat 19, Twello

T 0571 27 33 77
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Voor meer informatie over deze boeiende opleiding 
of de gratis workshops, zie onze website.

Geef u op voor een GRATIS proefles (workshop)

   www.fijnschilderen.nl  -  of bel: 0573-459085

 Iedereen kan leren schilderen!

Academie voor Realistische Schilderkunst Deventer

Drukbezochte vakantie speelweek

KlARENBEEK.- Na het grote succes van afgelopen jaar kon de tweede 
editie van de Klarenbeekse Vakantie Speelweek natuurlijk niet uitblij-
ven. Van 17 tot en met 21 augustus stond het terrein achter basisschool 
De Dalk dan ook weer in het teken van pallets, kinderen en plezier. 

Dit jaar met nog meer kinderen 
dan vorig jaar: per dag waren er ge-
middeld 185 kinderen aanwezig. 
De week begon met een regendag, 
waarop het werkelijk de hele dag 
heeft gegoten. De organisatie had het 
programma omgegooid en de groep 
bij toerbeurt ondergebracht in het 
MFC. Gelukkig begon het de dagen 
erna op te klaren en op de laatste dag 
moesten alle kinderen bij aankomst 
zelfs met zonnebrandcrème worden 
ingesmeerd.

Thema Amerika
Dit jaar had de organisatie een the-
ma verbonden aan de speelweek. De 
aankleding en de activiteiten ston-

den deze week namelijk in het teken 
van Amerika. Op het veld stond er 
zelfs een enorm groot Vrijheidsbeeld 
op een zuil van pallets. Voor alle da-
gen was er wederom een gevarieerd 
programma samengesteld, waarin 
naast ruimte voor sport, spel, crea-
tieve activiteiten en muziek, er na-
tuurlijk elke dag een dagdeel aan de 
hutten gebouwd kon worden. 
De laatste dag werd afgesloten met 
een bonte avond met diverse op-
tredens van vele kinderen. Voor 
het zover was, deden alle kinderen 
mee met het typisch Amerikaanse 
bucket-drummen. Het was werkelijk 
een prachtig gezicht en een oorver-
dovend lawaai, bijna 200 kinderen 

en 50 vrijwilligers met z’n allen aan 
het drummen op emmers.

Bedankjes!
De werkgroep wil dan ook ieder-
een weer enorm bedanken die deze 
week mogelijk heeft gemaakt: de 
kinderen, de jonge vrijwilligers, be-
hulpzame (groot)ouders en buren, 
waaronder ook basisschool De Dalk 
en brandweer Klarenbeek. En ‘last 
but not least’: de sponsoren, voor het 
beschikbaar stellen van materialen 
en diensten of een financiële bijdra-
ge. De organisatie is daarnaast de Ra-
bobank en de Gemeente Apeldoorn 
‘Young055’ zeer erkentelijk voor 
hun steun waarmee deze fantasti-
sche week gerealiseerd kon worden. 
Op naar de Klarenbeekse Vakantie 
Speelweek 2016! Voor foto’s kunt u 
terecht op de facebookpagina Kla-
renbeekse Vakantie Speelweek. 

Per dag waren er gemiddeld 185 kinderen aanwezig tijdens de Klarenbeekse Vakantie Speelweek.

Week lang T’ai Chi 
in Worp Plantsoen
DE WORP.- Van zaterdag 29 augustus tot en met woensdag 2 septem-
ber geeft laura Stone elke ochtend T’ai Chi tussen de hoge bomen in 
het Worp Plantsoen. Voor beginners en gevorderden. met de gracieuze 
bewegingen van de Chinese bewegingskunst van de zomer, de herfst 
ingaan.

Elke dag kan je kennismaken met  
T’ai Chi in de vrije natuur. Voor de 
beginner om het gevoel van T’ai Chi 
te proeven en kennis te maken met 
de reeks bewegingen; voor de gevor-
derde om je beoefening te verdie-
pen. Aan het einde van elke ochtend 
wordt de hele vorm gedaan. Je bent 
welkom om één of meerdere ochten-
den mee te doen.
Een ieder die nieuwsgierig is, is wel-
kom!
Als je interesse is gewekt voor deze 
vorm van verstilling en verfrissing 
kan je in september starten met een 
cursus T’ai Chi in The Studio aan de 
Gibsonstraat in Deventer. De Ame-
rikaanse Laura Stone beoefent T’ai 

Chi al zo’n 45 jaar. Zij richtte in de 
VS het eerste centrum voor T’ai Chi 
op en was daar directeur en hoofd 
leraar totdat zij in 1994 naar Neder-
land kwam. In Nederland en daar-
buiten geeft zij lessen en workshops. 
Laura Stone speelt ook piano en 
geeft af en toe concerten met Muziek 
van het Moment voor vleugel, stem 
en T’ai Chi dans.
Nazomerweek T’ai Chi 2015, 29 au-
gustus t/m 2 september, va 9.30 tot 
11.45 uur met theepauze, verzame-
len bij muziekkoepel Worp Plant-
soen, 10 euro per dagdeel, 35 euro 
voor de hele week. Aanmelden kan 
bij (0570) 615305 of info@thestudio-
taichi.nl.

Zorgondernemer Annelies 
Boshoven loopt in drie maanden 
naar Spanje en schrijft het boek
REGIO.- Met See you in Santiago schreef Annelies Boshoven een boeiend verslag 
van haar wandeltocht naar Santiago de Compostella. Zij stapte drie maanden uit 
haar drukke leven als zorgondernemer van een Thomashuis om te voet te ervaren 
wat het is om je alleen bezig te houden met basale ding als brood, bed en bad. Op 
de achtergrond gesteund door haar man Bert en kinderen ging zij de grote uitda-
ging aan om drie maanden niet te zorgen voor anderen, maar te lopen naar het 
onbekende zonder te plannen, met niet meer dan een wandelkaart en een rugzak. 
Een reis van Nederland naar Noordwest Spanje, waarbij zij twee paar wandel-
schoenen versleet. Na drie maanden was een weerzien gepland met haar man 
die haar, op de fiets, twee maanden later volgde. Een weerzien in Santiago waar-
voor ook hij huis en haard verliet. Kort beschreef ook hij zijn reisperikelen. Het 
geïllustreerde reisverslag is bovendien voorzien van alle reacties op de blog die 
Annelies, en later ook haar man, bijhielden. Het fotomateriaal is afkomstig van 
de mobiele telefoon die Annelies gedurende de reis ook als dictafoon gebruikte.

Aanrader
Dit boek is een aanrader voor wie zelf ooit de stoute schoenen aan wil doen 
en dit eeuwenoude pelgrimspad wil lopen. Ook is het interessant voor hen 
die van reisverhalen houden, want Annelies beschrijft van alles wat zij on-
derweg heeft gezien, gehoord, gevoeld en bedacht. Tevens is aan de prak-
tische kant gedacht met kostenplaatjes en andere tips. De vlotte schrijfstijl 
met hier en daar een vleugje humor, zelfreflectie en spot maken dit boek een 
must have voor wandelaars en mensen die van reisverhalen houden en die 
zichzelf niet al te serieus nemen. De opbrengst van het boek is bestemd voor 
het Thomashuis in Olst waar acht mensen wonen die zorg, ondersteuning en 
begeleiding nodig hebben. Het huis wordt gerund door deze actieve zorgon-
dernemers (Bert en Annelies) en hun medewerkers en vrijwilligers.

Verkoopadressen
Het boek is verkrijgbaar in Twello bij Primera Oonk, Stationsstraat 4, 
Per mail bestellen kan ook, stuur dan een berichtje naar olst@thomashuis.
nl. Voor meer inlichtingen over het Thomashuis in Olst kijkt u op www.
thomashuis.nl/olst.

Actie geldt van 31 augustus t/m 12 september 2015

Vraag naar de voorwaarden.

OP RAAMDECORATIE & BEHANG 
20% KORTING

mailto:olst@thomashuis.nl
mailto:olst@thomashuis.nl


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

Gemeentelijke informatie

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Dorpsstraat 30 in Wilp Introductiekamp studentenvereniging van 4 september vanaf 
18.00 uur tot 6 september 2015 om 16.30 uur

Vergunning  
verleend*

Z-15-02958_2015-39358

Bestemmingsplan

Noord Emperweg 2 in Voorst Functieveranderingsplan van agrarische bebouwing naar 
wonen

Ontwerp NL.IMRO.0285.20206-OW00

Evenementenvergunning

Bosweg/Sparrenweg in Klarenbeek Rocktober op 24 oktober 2015 van 15.00 uur tot 1.00 uur Vergunning  
verleend*

Z-15-02991_2015-39795

Diverse wegen in Voorst Nazomermarkt op 20 september 2015 van 10.00 uur tot  
16.30 uur

Vergunning  
verleend*

Z-15-02992_2015-39906

Knibbelallee 3 in Wilp Drive in bioscoop op 18 september 2015 van 19.00 uur tot 
23.00 uur

Vergunning  
verleend*

Z-15-02448_2015-32197

Milieumelding

Voorsterklei 13 in Voorst Gebruik mobiele puinbreekinstallatie Melding ontvangen Z-MELD840-2015-002895

Omgevingsvergunning

Bekendijk 16A in Terwolde Vervangen dak Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3018

Binnenweg 128 in Wilp Kappen 1 boom Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3008

de Zanden ong. (kad. Voorst P 623) in Teuge Bouwen hangar Procedure-termijn 
verlengd

Z-HZ_WABO-2015-2896

Hunderenslaan 7 in Twello Aanvraag brandveilig gebruik Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3012

Mackenzieplaats 17 in Wilp Plaatsen carport/erfafscheiding en aanleggen uitrit Aanvraag buiten  
behandeling*

Z-HZ_WABO-2015-2888

Quabbenburgerweg ong (kad. VOO P 310) 
in Terwolde

Plaatsen fysieke terreinafscheiding Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3020

Withagenweg 17 in Wilp Plaatsen container Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3017

Zeedijk 7 in Terwolde Vergroten woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3015

Sloopmelding

Middendijk 4 in Nijbroek Verwijderen asbesthoudende dakbeplating ligboxenstal Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-3019

Molendwarsstraat 28 in Twello Verwijderen asbesthoudende buis in woonkamer Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-3025

Tijdelijke verkeershinder

Molenallee in Wilp Besluit hogere waarde wet geluidhinder voor gebruik en  
bebouwen van gronden gelegen op landgoed De Lathmer

Vastgesteld Z-15-01842_2015-22801

Tijdelijke verkeersmaatregel

Bosweg en Sparrenweg in Klarenbeek Afsluiten voor alle verkeer op 24 oktober 2015 van 15.00 uur 
tot 1.00 uur

Besluit genomen* Z-15-02991_2015-39795

Diverse wegen in Voorst Afsluiten voor alle verkeer op 20 september van 10.00 uur tot 
16.30 uur 2015

Besluit genomen* Z-15-02992_2015-39906

Knibbelallee in Wilp Diverse verkeersmaatregelen op 18 september 2015 van 
19.00 uur tot 23.00 uur

Besluit genomen* Z-15-02448_2015-32197

bekendmakingen
Week 35: 26-08-2015

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

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

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

 Op maandag 31 augustus 2015 
vindt er een mandaatvergade-
ring van de welstandscommissie 
plaats.

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

De agenda (met daarin de lijst 

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

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

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

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

 Ronde-tafelgesprekken maandag 31 augustus 2015

Doel
Op maandag 31 augustus 2015 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel-
gesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de 
geagendeerde onderwerpen, ter voorbereiding van de raadsvergadering van 14 
september 2015.
 
U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken  in het gemeentehuis in Twello bij te 
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek met raadsleden 
in gesprek te gaan over geagendeerde onderwerpen. U kunt zich via de griffie 
hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl 
óf bij aanvang van de vergadering. 
De volgende onderwerpen staan  op de agenda:

Maandag 31 augustus  19.30 uur  (raadzaal)

1. Evaluatie Woonvisie en prestatieafspraken
Twee evaluatienotities over de woonvisie resp. de prestatieafspraken blikken te-
rug op de periode 2011-2014. De conclusies uit de evaluaties vormen de basis 
voor een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken die later dit jaar aan de raad 
worden voorgelegd. 

2. Rapport Rekenkamercommissie 
 “Bouwen is meer dan stenen stapelen”  
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de samenwerking van de 
gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen (nu IJsseldal Wonen). Centra-
le onderzoeksvraag was: “In hoeverre draagt de samenwerking van de gemeente 
Voorst met woningcorporatie Goed Wonen bij aan een doelmatig en doeltreffend 
gemeentelijk woonbeleid?” De conclusies en de reactie van het college daarop 
liggen voor ter bespreking.

3.  Beantwoording schriftelijke vragen over 
 bestemmingsplan Teuge-Oost
Het college heeft de vragen van het CDA beantwoord over de planning en pro-
grammering van de woningbouw in de gemeente, de regionale afstemming en de 
rol van de provincie hierin. 

Maandag 31 augustus 21.00 uur (raadzaal)

1. Bestemmingsplan De Benring, Voorst
De eigenaar van De Benring heeft een verzoek ingediend voor een functiever-
andering van achttien voormalige aanleunwoningen naar jongerenhuisvesting. 
Eén zienswijze is ingediend, waarvan het college voorstelt deze volledig over te 
nemen in een aangepast bestemmingsplan. 

2. Bestemmingsplan Brede School, De Fliert Twello
Doel is ‘De Fliert’ te kunnen realiseren, dat onderdak kan bieden aan drie bestaan-
de basisscholen, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Eén zienswijze 
is ingediend, die tot gedeeltelijke wijziging van het voorstel voor het bestem-
mingsplan heeft geleid. 

3. Brief van St. Kringloop Twello over uitbreiding Kringloop Twello 
De St. Kringloop heeft een brief geschreven over de aankoop van gronden van 
de gemeente, waarover de raad graag nadere informatie wenst van zowel de St. 
Kringloop als het college. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. U kunt deze ook 
inzien op de website via voorst.notudoc.nl of via de (gratis) App 
Politiek Archief. 
In de raadzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergaderin-

gen de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

 De gemeente: wat doet de gemeenteraad?

Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? En naast de gemeenteraad hoort of leest u 
waarschijnlijk ook over het college. Waar moet u als inwoner van de gemeente 
Voorst eigenlijk heen met uw vragen?

Wie zitten er in de gemeenteraad?
De raad van de gemeente Voorst bestaat uit vijf politieke fracties. Deze zijn: Ge-
meente Belangen, CDA, VVD-Liberaal 2000, PvdA-GroenLinks en D66. In totaal 
zitten 19 mensen in de raad. De raad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de 
gemeente en stelt algemene regels vast. 

Hoe vergadert de gemeenteraad?
De raad vergadert gemiddeld één keer in de maand. Een aantal van de onder-
werpen, die in deze vergaderingen wordt behandeld, komt eerst in een ronde-
tafelgesprek (RTG) aan de orde. In een RTG kunnen inwoners, instellingen en 
bedrijven hun mening geven over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden 
verzamelen hier informatie, zodat ze goed geïnformeerd zijn voor de raadsver-
gadering. Als inwoner, bedrijf of instelling mag u zich ook aanmelden om mee te 
spreken over een onderwerp van de RTG. U kunt zich aanmelden door te mailen 
naar raad@voorst.nl. 

Wat doet de gemeenteraad nog meer?
De gemeenteraad heeft, naast het vaststellen van de beleidskaders en algemene 
regels, nog een andere taak. De raad moet het college controleren. Als het college 
een fout maakt, kan de raad het college daarop aanspreken. Het college bestaat 
uit vier wethouders en de burgemeester. Zij vormen het dagelijks bestuur van de 
gemeente. Ze voeren dus het beleid en de daarbij behorende taken uit. Dit doen 
zij natuurlijk niet alleen. De ambtenaren helpen hen daarbij. 

Contact met de gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur, bezig met 
het uitvoeren van het beleid. Als u een vraag heeft over het beleid van de ge-
meente, kunt u die vraag stellen aan het college. De raad krijgt vragen aan de 
gemeente over het algemeen niet direct te zien, als deze beantwoord kunnen 
worden binnen bestaande afspraken. 

Als u wilt dat de gemeenteraad uw brief ziet, kunt u dat daarin vermelden. U 
kunt de raad ook rechtstreeks een email sturen via raad@voorst.nl of bellen 
met de griffie (de ondersteuners van de gemeenteraad) via (0571) 279 217. Zij 
helpen u graag! Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u terecht op  
www.voorst.nl/gemeenteraad/. 

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
31 augustus 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
14 september 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie 
over de raadsleden. Het adres van de raad is: Postbus 9000, 7390 HA 
Twello; e-mail: raad@voorst.nl, twitter: @RaadVoorst. Met vragen 
kunt u terecht bij de raadsgriffier, Bernadette  Jansen (0571) 279 
217. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties.  

De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/

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

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



Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 24 augustus t/m zondag 30 augustus 2015. Week 35

Lay’s
superchips of Doritos  
zak 185/ 215 gram  

Markant 
mega choco’s  
pak 3 stuks

Coop 
tosti schouderham of salami
voordeelverpakking 200 gram

Amstel 
pils of blond  
2 blikken à 500 ml 
naar keuze  

Coop 
schouderkarbonade  
250 gram  
actieprijs per kilo 4.00

< 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

Mona 
pudding 
of duo pudding
beker 450 gram of multipack 180-300 gram

1.49
1.49 1.49

4949
1.00

Coop 
bloemkool
per stuk

1.49
1.98

50% KORTING

1.49
9898

% KORTING

1.00
tosti schouderham of salami 2.192.19

200 GRAM

1.99 2.191919

200 GRAM

9999 1.00
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Lay’s
superchips of Doritos

Coop 
nectarines of (platte) perziken
500 gram
actieprijs per kilo 2.00

1.72
1.72

2 BLIKKEN

1.42 1.72
7272

 BLIKKEN

42 1.00
1.65

1.65
1.20 1.65

6565

2020 1.00

1.741.74

250 GRAM

1.55 1.747474

250 GRAM

5555 1.00

1.88
1.88 1.88

8888
1.00

1.31
1.31
1.27 1.31

3131

2727 1.00

RENNEN VOOR RONDE PRIJZENRENNEN VOOR RONDE PRIJZENRENNEN VOOR RONDE PRIJZENRENNEN VOOR RONDE PRIJZEN
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Marskramer Twello wordt Blokker
 
TWEllO.- Op vrijdag 11 september 
gaan de deuren van de Marskramer 
vestiging aan de Van Ghentstraat 
dicht om een aanvang te kunnen 
maken met een grootse verbouwing 
van de winkel. Fons Viester: “Na ja-
ren lang met veel plezier en succes 
de Marskramer formule te hebben 
uitgedragen gaat het roer helemaal 
om. Op donderdag 1 oktober komen 
we na de verbouwing terug als Blok-
ker vestiging.” 
Tot vrijdag 11 september blijft alles 
dus bij het oude, zij het dat er in die 
tijd “knallende” kortingsacties zijn 
te verwachten. Bezitters van Mars-
kramer kortingsbonnen kunnen tot 
genoemde datum deze nog inwis-
selen.

Nieuwe formule
De nieuwe formule sluit volgens 
Blokker aan op de wensen van de 
hedendaagse consument. In de 
nieuwe Blokker winkel zal de inde-
ling en presentatie doelmatig zijn 
aangepast. Klanten kunnen b.v. de 
webwinkel raadplegen en op die 
manier eventueel direct producten 
bestellen. Nieuw voor het winke-
lende publiek is dat de medewer-
kers zijn voorzien van een tablet en 

op die manier de klanten sneller be-
hulpzaam kunnen zijn.
Volgens Viester is de grootste ver-
nieuwing in de winkel het opdelen 
van assortiment in acht “werelden”. 
Zo moet de consument eenvoudig 
het juiste product kunnen vinden.

De acht werelden zijn:
Schoonmaken - Strijken
Wassen - Strijken
Koken - Bakken
Eten - Tafelen
Opbergen - Organiseren
Wonen - Sfeermaken
Actueel
Spelen - Verrassen
De lagere schappen, helderder ver-

plichtingen en inspirerende instort 
communicatie gaan het geheel extra 
overzichtelijk maken. Ook exclusie-
ve merken als 24 Kitchen en Rudolfs 
Bakery vindt u in de nieuwe Blokker 
vestiging en Douwe Egberts DE pun-
ten kunnen hier ingeleverd worden.

Pand Tien
Zal ook tijdens de verbouwing geslo-
ten zijn en opent tegelijkertijd met 
de nieuwe Blokker vestiging op 1 
oktober. Ook hier wordt de opening 
gevierd met mooie nieuwe najaars-
collecties. Tot 11 september is Pand 
Tien gewoon via de Marskramer te 
bereiken. Pand Tien waardebonnen 
blijven geldig.

De 70’s Roadshow komt naar De Benring
VOORST.- Op woensdag 9 September 
staat de Benring in het teken van de 
70’s Roadshow. Na een succesvolle 
editie in Zwolle, komt de 70’s Road-
show nu naar Voorst. Het is een ouder-
wets gezellige markt waar jong en oud 
zich kan vermaken. In en rond de Ben-
ring is van alles te doen en te beleven. 
Alle activiteiten zijn gericht op bewe-
ging, gezondheid, bewuste levensstijl 
en plezier.
Olga Commandeur (oud-olympisch 
atleet, bekend van NL in Beweging) 
is op 9 september gastvrouw en ver-
telt de bezoekers alles over gezond-
heid en een actieve levensstijl. Ook 
presenteert ze haar beroemde bewe-
gingsworkshops, waarmee ze iedereen 
in beweging krijgt. Er zijn workshops 
over de omgang met PC & tablets (Se-
nior Web), onbezorgd op vakantie (Se-
nior Vakantie Plan) en meer. Ook voor 
de (klein)kinderen zijn 
er leuke activiteiten, 
zoals een springkus-
sen en een rondrit 
met Shetland pony’s. 
Bij de koffiebar kunt 
u op verhaal komen 
en gezellig bijpraten, 
er is live muziek en 
er zijn lekkere hapjes 
en drankjes. De 70’s 
Roadshow begint om 
12.00 uur en eindigt 
rond 17.00 uur.
De 70’s Roadshow is 
een initiatief van de 
ouderenhuisvester 
Habion in samenwer-
king met Droomzaken. 
Ouder worden in de 
toekomst gaat veran-
deren. Mede door een 
gezondere levensstijl, 
meer beweging, me-
dische vooruitgang en 
de snelle ontwikkeling 
van technologie, heb-
ben ouderen van de 
toekomst meer moge-
lijkheden, zijn ze ac-
tiever en tellen ze vol-
op mee. Ondernemers 
en maatschappelijke 
initiatieven hebben 
hierin een activerende 
rol, de 70’s Roadshow 
laat u zien wat er alle-
maal kan!
Habion is in 2013 met 
een experiment “Be-
jaardenhuis, een 2e 
jeugd” gestart om be-
staande verzorgings-
huizen te transforme-
ren, nieuw leven in te 
blazen en de bewoners 

een tweede jeugd te laten beleven 
(www.een2ejeugd.nl). Meer weten 
over het evenement? Kijk dan op de 

website www.70sroadshow.nl en Fa-
cebook pagina www.facebook.com/
events/1395837030745431

De 70’s show werd ook al gehouden in Zwolle

Gratis proeflessen bij 
sv Terwolde & MaritDans
TERWOlDE.- Sv Terwolde & MaritDans zijn sinds 2013 gestart met het aan-
bieden van verschillende danslessen in Terwolde. In die tijd is het lesaanbod 
steeds groter geworden en daarom bieden zij nu twee gratis proeflessen aan 
op vrijdag 11 en 18 september a.s. Iedereen is welkom. Onderstaand vindt 
u een overzicht in welke les u of uw zoon en/of dochter kan aansluiten: 
14.14-15.00 uur Kleuterdans 3-5 jaar; 15.00-15.45 uur Kinderdans 6-8 jaar; 
15.45-16.45 uur Street/Jazz dance 1 9-10 jaar; 16.45-17.45 uur Street/Jazz 
dance 2 11-12 jaar; 18.00-19.00 uur Street/Jazz dance 3 13+ jaar; 19.00 -20.00 
uur Zumba Volwassenen 16+. Mocht u nog vragen hebben of zich willen 
aanmelden kan dit bij: Marit Vogel, maritdans@hotmail.nl of 06-57323944. 

Open Dag hondensportvereniging 
De Vriendschap
EPSE.- Om ken-
nis te maken 
met de vele 
mogelijkheden 
die er bij hon-
densportvereni-
ging `De Vriend-
schap` zijn, is 
er op zondag 30 
augustus van 
14.00 tot 17.00 
uur een Open 
Dag. Samen met 
de hond kunt u 
kennis maken 
met de moge-
lijkheden en op-
geleide instruc-
teurs en bekijken met welke cursus 
uw hond het meeste plezier beleeft. 
Tijdens de Open Dag kan men ken-
nis maken met diverse cursusvormen 
voor baasje en hond. Hierbij komen 
onder meer gedrag en gehoorzaam-
heid en behendigheid aan bod. Ook 

zijn er hulphonden aanwezig die to-
nen wat ze allemaal kunnen. Tijdens 
de open dag kunnen kinderen zich 
laten schminken en is er een spring-
kussen. Hondensportvereniging `De 
Vriendschap` is te vinden aan de 
Kruklandsweg in Epse. 

Yoga op de Worp
DE WORP.- Volg de stroom van je hart. Yogalessen in yoga-oase De Worp 
op de worp 109 B op dinsdag of woensdag. Elke les beginnen we met een 
aandachtsoefening/meditatie, waarbij we leren onze aandacht naar binnen 
te richten, ons bewust te worden van onze ademhaling, onze levensenergie. 
We stemmen ons af op wie we werkelijk zijn. Daarna volgen de asana’s li-
chaamshoudingen die zorgvuldig worden opgebouwd met aandacht voor de 
ademhaling en de juiste uitlijning. We sluiten af met een liggende ontspan-
ningsoefening. Na afloop voel je je vitaal, levend en tot rust gekomen. Marja 
Berntssen geeft al ruim 35 jaar yogales. Voor meer informatie zie www.yoga-
deworp.nl of (0570) 677243.

http://www.70sroadshow.nl
https://en.wikipedia.org/wiki/Olga_Commandeur
mailto:maritdans@hotmail.nl
http://www.yogadeworp.nl
http://www.yogadeworp.nl


De Rabo Bankieren App is vernieuwd
Binnenkort is een geheel vernieuwde versie van de Rabo Bankieren App voor u beschikbaar. De vernieuwde Rabo Bankieren App 

is een eerste stap naar een eigen persoonlijke online omgeving die draait om u. De app heeft een nieuw, overzichtelijk ontwerp, 

waardoor u goed inzicht heeft in uw � nanciën en makkelijk uw bankzaken kunt regelen.

Wanneer kunt u de vernieuwde app gebruiken?

De vernieuwde app komt vanaf 8 september beschikbaar. Niet iedereen krijgt de app 

tegelijkertijd. U krijgt vanzelf een melding in uw huidige Rabo Bankieren App als u over kunt 

stappen op de vernieuwde app. Voor het uitvoeren van de update en het doorlopen van de 

registratie van de app heeft u een Rabo Scanner nodig. Heeft u die nog niet? Dan kunt u de 

Random Reader gebruiken.

Eind oktober is de vernieuwde Rabo Bankieren App beschikbaar voor iedereen die iOS of 

Android gebruikt. Windows volgt naar verwachting eind 2015. Let op: wij informeren u niet via 

e-mail, chat of telefonisch over het uitvoeren van de update.

Heeft u vragen of heeft u hulp of advies nodig bij het doen van uw bankzaken?

 In de vernieuwde app neemt u gemakkelijk contact op met een medewerker van uw eigen 

Rabobank via chat, e-mail of telefoon. Wilt u nu al kennismaken met de vernieuwde Rabo 

Bankieren App, kijk dan op rabobank.nl/app.

Inloopavond hypotheken
Denkt u erover om uw eerste huis te kopen? Dan komt er behoorlijk

wat op uw pad. Onze Rabobank adviseur helpt u met het in kaart 

brengen van deze � nanciële zaken.

Wilt u meer weten? 

U bent elke donderdagavond van harte welkom op ons kantoor 

Marktplein 42 in Apeldoorn en elke vrijdagavond op ons kantoor 

Dorpsstraat 24 in Twello. Onze adviseurs staan van 18.00 - 20.00 uur

voor u klaar. U kunt in ongeveer 15 minuten kosteloos een indicatie 

krijgen van wat u kunt lenen.

Loop gewoon even binnen, zonder afspraak.

Rabobank Apeldoorn en omgeving

Een aandeel in elkaar

Contact
Telefoon (055) 578 49 11
particulieren@apeldoorn.rabobank.nl
rabobank.nl/apeldoorn
twitter:@RaboApeldoorn

Rabobank Regio Schiphol

Om verder te komen,  
moet je durven vernieuwen

Contact

Telefoon (055) 578 49 11

particulieren@apeldoorn.rabobank.nl

www.rabobank.nl/apeldoorn

twitter: @RaboApeldoorn

InZicht
Editie 2

Binnenkort beschikbaar

De vernieuwde Rabo 
Bankieren App draait om u.

Activiteitenkalender:

  

  

Aanmelden en meer informatie 
rabobank.nl/apeldoorn

 

 

Kijk voor meer informatie op
rabobank.nl/app

Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op 
rabobank.nl/apeldoorn

28 - 29 augustus Kanaalconcerten

5 september  Gelre ZH Fietstocht

17 september Startersspreekuur

Kom naar het
Rabo Kenniscafé
op 28 september
Bent u MKB-ondernemer in de regio Apeldoorn-Eerbeek-

Twello en benieuwd hoe u zakelijk voordeel kunt doen 

met marketingtrends van de toekomst? 

Bezoek maandagavond 28 september ons Rabo 

Kenniscafé ‘hoe succesvolle merken slim inspelen op de 

trends’. Peter Heshof, marketingstrateeg en tijdgeest-

watcher laat u ervaren hoe u met uw dienstverlening en 

onderneming ergens voor moet staan, zonder stil te staan.  

Na de presentatie bent u van harte welkom op onze 

netwerkborrel. 
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Opening Expositie beelden en schilderijen
TWEllO.- Sjaak Crezee openende 
zaterdagmiddag op de hem zo ken-
merkende enthousiaste wijze de expo-
sitie van Irene Remmelink en Martha 
Roos in Galerie ‘De Statenhoed’ van 
de Kunstkring Voorst. In de galerie 
exposeren Irene en Martha tot en met 
20 september met beelden en schilde-
rijen. En dat dit - door werk van twee 
onafhankelijk van elkaar werkende 
kunstenaars bij elkaar te brengen - tot 
verrassende resultaten kan leiden, 
bewijst deze tentoonstelling. “Ook al 
houden Irene en Martha zich bezig 
met aparte disciplines – schilderen en 
beeldhouwen - toch zie je in deze ex-
positie duidelijk dat je als kunstenaar 
binnen elk ervan zeer verschillende 
kanten op kunt,” aldus Sjaak Crezee. 
In zijn rondgang langs de tentoonge-
stelde werken neemt hij het aanwe-
zige publiek mee om hen onder meer 
daarop te wijzen.
Zo is Martha Roos in 1999 begonnen 
met lessen in tekenen en schilderen 
bij kunstencentrum ‘De Leeuwenbrug’ 
in Deventer, waarna al snel diverse 
cursussen portret- en model schilde-
ren volgden in Eefde. Landschappen 
en stillevens maar ook het werken 
met ei-tempera en het oude ambacht 
van de iconografie trokken al snel haar 
aandacht. Haar schilderijen tonen dan 
ook een diversiteit aan thema’s: por-
tretten in de stijl van Marlene Dumas, 
maar ook met bladgoud bezette iconen 
die, volgens Martha gemaakt worden 
‘volgens strikte procedures en regels, 
waarvan niet afgeweken mag worden!’ 
Verder ook ‘mijmerlandschappen’, 
zoals ze door haar inleider genoemd 
worden. Landschappen om naar te kij-
ken om vervolgens bij weg te dromen. 
“Het liefst uit de omgeving waar ik 
woon (Voorst),” vult Martha aan, “zo-
dat ik het ook in andere jaargetijden 
terug kan zien.” Deze verscheidenheid 
aan thema’s en technieken die je niet 

vaak bij een kunstenaar aantreft, bie-
den Martha Roos de mogelijkheid om 
tot een meditatieve manier van wer-
ken te komen, wat duidelijk in deze 
expositie is terug te zien.
De beelden van Irene Remmelink wor-
den gekenmerkt ‘door de vorm van de 
steen’. “Ik zoek altijd stenen, waarin ik 
iets in zie”, aldus Irene. “Maar soms 
heb ik ook wel eens iets, waar ik op het 
eerste gezicht niets mee kan. Dan duurt 
dat even.” Irene’s passie voor natuur 
begon al vroeg met het verzamelen 
van steentjes, takken en schelpen. Pas 
na een bezoek aan de beeldentuin bij 
Huize Ekeby in Voorst werd ze volko-
men gegrepen door de overweldigende 
schoonheid van deze onvergankelijke 
en onverzettelijke brokken natuur. 
Vanaf dat moment werd beeldhouwen 
haar grote passie. Haar beelden - figu-
ratief maar ook prachtige abstracten 
- ontstaan veelal door de vorm die de 
steen zelf aangeeft, “en vaak ook door 
de hardheid ervan”, voegt zij er la-

chend aan toe. Uit respect voor de oer-
krachten waaruit en waarmee deze ste-
nen zijn ontstaan, laat zij in haar werk 
vaak een deel van de steen onbewerkt: 
“om dát stukje van de natuur onaange-
tast te laten en te bewaren».
En dat twee zo tegengestelde kunst-
vormen soms tóch verrassende over-
eenkomsten met elkaar hebben, blijkt 
uit wat de kunstenaars tijdens de ope-
ning grappenderwijs ‘het koele hoekje’ 
noemen. Om er achter te komen wat 
zij daar precies mee bedoelen, moet 
men deze expositie beslist bekijken. 
Kortom: een bijzondere samensmel-
ting tussen twee kunstvormen en 
twee kunstenaars die een bezoek meer 
dan waard is. De expositie van Irene 
Remmelink en Martha Roos, beelden 
en schilderijen is nog te zien t/m 20 
september in Galerie ‹De Statenhoed›, 
Kunstkring Voorst, Dorpsstraat 11a. 
Openingstijden: vrijdag 15.00 - 18.00, 
zaterdag en zondag: 14.00 - 17.00, 
www.kunstkringvoorst.nl

Twee kunstvormen samengesmolten. 

Inloopmiddag 
gewichtsconsulent
lOENEN.- Op vrijdag 4 september 2015 is er een inloopmiddag bij gewichts-
consulent Hanneke Nieuwenhuis aan de Zilvensebroekweg 57 in Loenen 
van 14.00 tot 17.00 uur. Hanneke biedt op deze middag de gelegenheid om 
zonder afspraak binnen te lopen, kennis te maken en vragen te stellen, ge-
heel kosteloos en zonder verdere verplichting. Voor alle bezoekers is er een 
gratis receptenboekje met lekkere, gezonde en slanke recepten.

Iedereen die iets wil weten over afvallen of gezond eten is van harte welkom. 
Ook iedereen die wel eens last heeft van snoep- en snaaibuien, emotie-eten, 
of bij wie het jojo-effect een oude bekende is, kan met zijn of haar vragen 
terecht. Deze laagdrempelige kennismaking is een prima mogelijkheid om 
informatie in te winnen voor mannen en vrouwen met overgewicht die graag 
wat kilo’s kwijt willen raken.

Open lessen Tai Chi Tao
TWEllO.- In de eerste week van september is het mogelijk om gratis mee te 
doen met een Tai Chi Tao les. Tai Chi Tao bestaat uit Chi Kung oefeningen 
en 5 elementen oefeningen die heel rustig en vloeiend worden uitgevoerd. 
De oefeningen zijn goed voor de gezondheid, voor je energiedoorstroming, 
voor de ontspanning etc. Op dinsdagmiddag 13.30 uur in Twello Kulturhus, 
Jachtlust, op donderdagmiddag 13.30 uur en donderdagavond 19.00 uur in 
yogastudio Puur aan de Deventerstraat 130P. Op vrijdagmiddag 13.30 uur 
in wijkcentrum de Groene Hoven, Koninginnelaan 280. Voor meer info: U. 
Bouwmeester, (055) 5217617 of info@injeelement.net.

Biljartvereniging heropent 
gerenoveerde biljartzaal
TWEllO.- Op vrijdagavond 28 augustus a.s. zal de heropening plaatsvin-
den van de gerenoveerde biljartzaal van biljartvereniging Sport en Vriend-
schap in sporthal Jachtlust. Daarvoor zijn de 51 leden uitgenodigd en een 
aantal genodigden. In de afgelopen maanden heeft de zaal een metamor-
fose ondergaan. S & V beschikt nu over een sfeervolle zaal met vier biljarts, 
waarbij tevens aandacht is besteed aan verbetering van het klimaat. Een en 
ander kwam tot stand dankzij de medewerking van de gemeente Voorst, de 
Sportkoepel gemeente Voorst en de grote inzet van vele leden. Op zaterdag 
29 augustus a.s. houdt S & V van 14.00 tot 17.00 uur open huis en nodigt 
belangstellenden uit om het resultaat te komen bekijken.

Iedere dag controleren wij bij supermarkten of onze prijzen écht de laagste zijn. Ook 

voor groente en fruit. Vind je bij een supermarkt in de buurt hetzelfde product tegen 

een blijvend lage prijs? Dan passen wij onze prijs aan en krijg je het product gratis. Kijk 

voor de spelregels van de laagsteprijsgarantie op jumbo.com/7zekerheden.

Gegarandeerd de laagste prijs

 Jumbo Binnendijk , Twello, Duistervoordseweg 11

mailto:info@injeelement.net
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Groei en Bloei
DEVENTER.- De vereniging Groei en Bloei afdeling 
Deventer start op maandag 7 en woensdag 9 septem-
ber met een nieuwe cursus bloemschikken. De cur-
sussen worden in Schalkhaar en in Deventer gegeven. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor zowel 
beginners als gevorderden. Voor informatie zie www.
deventer.groei.nl of telefonisch Meta Spruit, (0570) 
592533, mail: groeienbloei.meta@live.nl.

Onvergetelijke dag SAIL Amsterdam 
dankzij Rode Kruis
GEmEENTE VOORST.- In samenwerking met Stichting Sail Noord or-
ganiseerde het Rode Kruis Amsterdam bijzondere vaarten tijdens Sail 
2015. het Rode Kruis Voorst organiseerde haar deel en nam afgelopen 
zaterdag 52 gasten mee voor wie gewoon reizen niet altijd mogelijk is, 
waaronder acht duidelijk herkenbare vrijwillige begeleiders, uit Voorst, 
Klarenbeek en omgeving naar dit bijzondere evenement. 

De reis er naar toe en terug werd 
mede mogelijk gemaakt door de 
enthousiaste Leen Berkhoff van 
de busmaatschappij Happybus.nl 
Apeldoorn. Voor elf uur werd ver-
zameld bij het Rode Kruis gebouw 
te Klarenbeek. Er was maar één ge-
spreksonderwerp, SAIL. De span-
ning en enthousiasme was al bij 
aankomst meteen groot te noemen, 
ze konden haast niet wachten op de 
bus. Het Rode Kruis Voorst verzorg-
de tevens, met hun PAM (Personeel 
Ambulance Materiaal), het bijzon-
der vervoer ten aanzien van rolstoel-

gebonden gasten. Er werd even na 
elf uur vertrokken. Voor vertrek en 
onderweg verzorgde Carin Slagter 
duidelijk de toelichtingen omtrent 
wat iedereen te wachten stond en 
zorgde er tevens voor dat iedereen 
zijn/haar toegangskaart kreeg. Bus-
chauffeur Leen lichte onderweg ook 
het nodige toe aangaande de te vol-
gen route. Gelukkig was er een pri-
ma koelinstallatie aan boord, want 
het was een stralende dag (gemid-
deld 26 graden Celsius). Ruim voor 
de afgesproken tijd werd de bestem-
ming in Amsterdam-Noord bereikt, 

werd iedereen, na kaartcontrole en 
ontvangst getrakteerd op een lunch-
pakket en even voor vertrek gesta-
tioneerd in een ‘koele’ overkapte 
wachtruimte. 

De vaart
Voor het instappen werd duidelijk 
gemaakt dat eerst de goed ter been 
zijnde gasten in mochten stappen 
op de boot ‘De Catharinaplaat’ met 
drie scheepsdekken en aansluitend 
de rolstoel-gebonden gasten naar het 
benedendek zouden worden bege-
leid. Rond twee uur werden de tros-
sen gelost en begon een onvergetelij-
ke vaart. De Catharinaplaat nestelde 
zich tussen de massa aan schepen 
in alle formaten en typen. Vooral de 
driemasters waren prachtig om eens 
van dichtbij te aanschouwen en zo 
waren er ook vele andere bewonde-

ringswaardige vaartuigen. 

De Groene Draeck
Tot ieders verrassing was ook 
De Groene Draeck aanwezig met 
Willem-Alexander (staand achter 

het roer), Maxima, de kinderen en 
Beatrix aan boord. De boot werd 
rondom zwaar beveiligd door poli-
tieboten. Bovendien voer er ook een 
bootje vol mediamensen met came-
ra’s mee. 

Onvergetelijke bijzondere reis
U begrijpt wel het was een spec-

taculaire en vooral onvergetelijke bijzondere reis. 
Voldaan kwam iedereen, na een kleine twee uur 
varen, van boord. Even na zes uur waren de bussen 
weer op de plaats van bestemming in Klarenbeek.  

Bedankjes
Rode Kruis Voorst bedankt hierbij iedereen die heeft 
meegewerkt om deze geslaagde dag mogelijk te ma-
ken, in het bijzonder de enthousiaste en daadkrach-
tige vrijwilligers, sponsoren en Happybus.nl. Zonder 
hen was dit geweldige feest niet mogelijk geweest. 
Lijkt het je ook leuk vrijwilliger te worden bij het 
Rode Kruis? Afdeling Voorst is altijd op zoek naar 
enthousiaste mensen! Mail naar zelfredzaamheid@
rodekruis-voorst.nl. Geen vrijwilliger worden maar 
toch mee willen helpen om al deze dingen te kunnen 
blijven doen. Wordt dan sponsor van het Rode Kruis 
afdeling Voorst. Uw bijdrage is van harte welkom op 
bankrekeningnummer NL14RABO0152798471 t.n.v. 
Rode Kruis Voorst.

Impressie SAIL 2015, foto Bert Visser.

Marloes de Beuze met 
Westerveld’s Justine 
bevechten de volle winst

WElSUm/BAThmEN.- Marloes de Beuze uit Welsum 
reed op zaterdag 22 augustus met haar pony Wester-
veld’s Justine het concours in Bathmen. Zij sprong 
een foutloos L parcours categorie D/E. In de barrage 
die wederom foutloos was zette zij de snelste tijd 
neer en dat resulteerde in een eerste prijs. Ze mocht 
naast de traditionele eretekenen ook nog een mooie 
deken in ontvangst nemen.
 

 Ronnie Flex DJ Speedy Con Nales

DJ Jeroen Gras Papa di Grazzi 

 Optocht Oude ambachten

 Bloed, Zweet en Tranenmiddag

Kermis DJ Sander  Braderie 
Kermis Kermis DJ Sander Kermis 

4 5 6
SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER

VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

DJ Speedy Con Nales

Papa di Grazzi 

44
SEPTEMBER

DONDERDAG AVOND 
3 SEPTEMBER

JONGEREN CONCERT

TWELLOTWELLOTWELLOTWELLOTWELLOTWELLO
Klompenfeest 

6
SEPTEMBERSEPTEMBER
6
ZONDAG

6
ZONDAG

www.klompenfeest.nl

TWELLO
Klompenfeest Klompenfeest 

TWELLOTWELLO
Klompenfeest Klompenfeest Klompenfeest 

http://www.deventer.groei.nl
mailto:groeienbloei.meta@live.nl
mailto:zelfredzaamheid@rodekruis-voorst.nl
mailto:zelfredzaamheid@rodekruis-voorst.nl
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We beginnen met de weerbaarheidstraining
“Jouw grens, mijn grens” voor pubers van 12-16 jaar

De groepstraining van 8 lessen begint op 
woensdag 9 september a.s. van 18.15 - 19.15 uur 
in locatie van Wenters Sports Twello (Voorheen Sportschool Tijssen)

8 lessen voor €85,- incl. het boek “Het leven op de trampoline” 
geschreven door Rolf Tijssen. Voor meer opgave en informatie 
kijk op www.tijssenweerbaarheid.nl

Een 1 op 1 training is ook mogelijk. 
Bij 4 individuele trainingen bieden wij u de groepstraining gratis aan.

We beginnen met de “Weerbaarheidstraining”
                                         Voor kinderen vanaf 7 jaar

De groepstraining van 8 lessen begint op donderdag 10 september a.s. 
van 17.15 - 18.15 uur in de locatie van Wenters Sports Twello 
(Voorheen Sportschool Tijssen)

8 lessen voor €85,- incl. cursusboek en het boek 
“Het leven op de trampoline” 
geschreven door Rolf Tijssen. Voor meer opgave en 
informatie kijk op www.tijssenweerbaarheid.nl

Een 1 op 1 training is ook mogelijk. 
Bij 4 individuele trainingen bieden wij u de groepstraining gratis aan.

7 jaar

0 september a.s. 
Twello 

We gaan weer starten met de 
Weerbaarheidstraining

TWEllO.- Onzekerheid, angsten, 
gebrek aan zelfvertrouwen, of juist 
hoe je je eigen agressie kunt han-
teren en sturen, maar vooral hoe je 
stabieler in het leven kan staan. Her-
ken je als ouder/opvoeder in één of 
meer van deze situaties bij het kind 
en weet je niet wat je hieraan kunt 
doen dan geeft de weerbaarheids-
training een belangrijke bijdrage aan 
de ontwikkeling van het kind. Wat 
leer je bij onze training weerbaar-
heid? Opkomen voor jezelf, je gren-
zen aangeven, stevig in je schoenen 
staan, omgaan met je angsten, gren-
zen verleggen en niet te snel opge-
ven, negatieve gebeurtenissen een 
plekje geven, verdedigen en aan-
valstechnieken vanuit verschillende 
vechtsportdisciplines. Kortom, al-
lerlei thema’s die ertoe bijdragen dat 

je kind lekker zichzelf kan zijn. Deze 
weerbaarheidstraining is in groeps-
verband vanaf 7 jaar.
Een 1 op 1 training (gesprek) is ook 
mogelijk. Bij 4 individuele trainin-
gen bieden wij de groepstraining 
van 8 lessen gratis aan. Voor meer 
informatie over de 1 op 1 training 
kunt U bellen 0623618807. De 
groepstraining van 8 lessen gaat star-
ten op donderdag 10 september a.s. 
van 17.15 tot 18.15 uur in de locatie 
van Wenters Sports, Twello, (voor-
heen sportschool Tijssen) Jachtlust-
plein 3. De kosten van deze cursus 
bedraagt 85 euro incl. cursusboek 
en het boek ‘Het leven op de tram-
poline’ geschreven door Rolf Tijs-
sen. Voor meer informatie en opgave 
www.tijssenweerbaarheid.nl of 06-
23618807.

Een blij kind is een gelukkig kind.

Ontwikkelingswerk is 
‘een beetje wind meegeven’
Als je sinds 2004 op regelmatige tijden ergens op de wereld een kin-
derhuis bezoekt,wordt het op den duur je eigen huis. Zo is het gegaan 
met het Twellose echtpaar Joke en Ben Bakker, Afrika reizigers sinds 
1989. hun reizen kregen een extra dimensie vanaf het moment dat ze 
hun Afrika reizen lieten verzorgen door AV-Tours & Safaris. Via deze 
reisorganisatie en de toenmalige eigenaar Ans Voskamp, kwamen 
ze in aanraking met de weeskinderen van het kindertehuis Kabete 
Childrens home in Nairobi Kenia.

Dorpsgenoten. 
Wandelend door de ge-
meente Voorst of iets over 
de grens ontmoet Wiel Pal-
men personen die volgens 
hem iets te vertellen heb-
ben. Gerda Jacobs maakt de 
foto. Vandaag een gesprek 
met Joke en Ben Bakker en 
Ans Voskamp

Tijdens een bezoek aan het tehuis 
zagen Ben en Joke de deplorabele 
toestand van het Kabete Childrens 
Home en het gebrek aan warme 
kleding voor de kinderen dit be-
zoek heeft heel wat op gang ge-
bracht. Thuis gekomen sloeg Joke 
aan het breien en dat doet ze tot op 
de dag van vandaag. Een volgende 
reis staat alweer op het progamma.

Atelina en de straf van God
En dan is er nog het verhaal van 
Atelina ,een jong Masai meisje 
met een misvormd gezichtje. Vol-
gens haar stamgenoten was dit 
de straf van ‘Ngai’(God). Na lange 
maanden van overleg slaagde AV-
Tours & Safaris erin om haar mee 
te nemen naar Nairobi,waar ze 
door een team artsen werd geope-
reerd. Voor Atelina startte na deze 
geslaagde operatie , een ‘nieuw’ le-
ven. Met steun van vele AV-Tours 
gasten,werd het mogelijk gemaakt 

de Masai gemeenschap in dat gebied 
van schoon leidingwater te voor-
zien.
Inmiddels werd door een groep 
Kenia-reizigers met het hart op de 
juiste plaats,de stichting “Kinderen 
van de Masai” opgericht, die tot 
doel heeft om de kinderen van dit 
nomadenvolk te voorzien van medi-
sche zorg. Met de steun van de leden 
sponsort de Stichting twee weeshui-
zen in Nairobi en andere kleinscha-
lige projecten, zoals een clinic op 
de Masai Mara, waar we bericht van 
kregen als dat deze zich nu zelf zon-
der onze hulp verder kan.
De gedachte erachter is: mensen een 
handje helpen, een begin maken aan 
het veranderen van hun benarde 
situatie, kortom “een beetje wind 
meegeven”.
Of zoals Jeffrey Sachs het zegt in zijn 
boek “Het einde van de armoede”: 
mensen helpen een eerste stap te 
maken op de onderste trede van de 

ontwikkelings ladder.

Passie en liefde
Passie en liefde voor de natuur 
brachten Ans achttien jaar ge-
leden naar Afrika, nadat ze ge-
lezen had over dit mysterieuze 
land toen ze nog een jong meisje 
was. Sindsdien betoverde Afrika 
haar. Ans heeft meer dan 14 jaar 
lang geheel op eigen wijze, sa-
fari’s begeleid en verzorgd. De 
Freelance gids, Keniaan, David 
Kinyanjui Kuria, ontmoette Ans 
in 1986. Door hun passie beslo-
ten ze hun eigen safari bedrijf 
AV-Tours & Safaris te starten. 
Samen ook realiseerden ze de 
bouw van hun Olumara Tendet 
Camp midden in het wereldbe-
roemde Masai Mara Wildreser-
vaat. ‘Een verblijf daar is echt 
genieten,’ zegt Ans.

Kritische journalist
Af en toe verschijnt er in de me-
dia een kritische journalist die 
al deze kleine stichtingen maar 
niks vindt. Soms lijkt het dat 
men er alleen op uit is naar mis-
lukkingen te zoeken. De aarde 
is groot, mensen die in benarde 
en uitzichtloze situaties verke-
ren zijn niet te tellen. Wat zou er 
tegen zijn om situaties trachten 
te veranderen door mensen een 
duwtje in de rug te geven, een 
beetje wind mee te geven zoals 
Joke en Ben Bakker zich inzet-
ten samen met de stichting? Of 
alleen maar het schoolgeld te be-
talen of de medische zorg van ie-
mand jong of oud, die gedurende 
de reis het pad kruist? Ga eens 
na een stranddag het achterland 
in, waar ook ter wereld. 

Giften: NL46Rabo0124073964 
t.n.v. Stichting Kinderen van de 
Masai. Voor info stichting Kin-
deren van de Masai: jokebenbak-
ker@ziggo.nl.

Zaterdagmiddag inloopconcert  

VOORST.- Afgelopen zaterdag op-
nieuw een succesvol inloopconcert. 
Rick Wilbrink (gitaar) en Berenda 
Brouwer (zang) voerden een reeks 
van gospelliederen uit. Schitterend 
om dit in een sfeervolle kerk te mo-
gen beluisteren. Veel nummers wa-
ren door Rick zelf gecomponeerd 
en van prachtige teksten voorzien. 
Zoals hun eerste nummer: ‘Jij bent 
zo mooi’, een lied dat gaat over de 
hartstochtelijke liefde van een man 
voor zijn aanstaande bruid. Vervol-
gens ‘Deze dag’, een loflied en aan-
bidding voor God. Hierna een negro- 
spiritual ‘Wade in the water’, waarin 
de warme en veelzijdige stem van 
Berenda goed tot zijn recht kwam. ‘ 
Laat uw vlam in mij branden’, een 
bede om als kind van Uw licht, te 
mogen schijnen voor God en onze 
medemens. Bij het nummer ‘Vrede 
voor Jeruzalem’, laat je je gedachten 
de vrije loop. Wie zou dat niet wil-
len dat de conflicten daar eens opge-
lost zouden worden? Opnieuw een 
prachtige solo van Berenda ‘People 
get ready’ van C. Mayfield gevolgd 

door ’Lied voor de bruid’: zij doet 
domme dingen en de bruidegom 
doet heel veel moeite om haar liefde 
te winnen. Dit lied werd door Rick 
op zeer indringende wijze gezongen. 
Na ‘Un lugar celestial’ van M. Smith 
en het harmonieuze ‘It is well with 
my soul’ van H. Spafford, was het 
jammer genoeg al weer afgelopen. 
Hun optreden was een warm getui-
genis van: geloof, hoop en liefde, 
waar ademloos naar geluisterd werd. 
Marieke Zeeman (fluit) en Jaap Brin-
ker (orgel).
Aanstaande zaterdag 29 augustus 
is er opnieuw de mogelijkheid om 
te komen luisteren in de Dorpskerk 
van Voorst. Ditmaal een optreden 
van Marieke Zeeman samen met 
Jaap Brinkert. Kom en ervaar hoe 
heerlijk het is, om even te relaxen bij 
mooie muziek. Het begint zoals altijd 
om 15.00 uur en de toegang is gratis. 
Een vrije gift is welkom. Ook is er 
vanaf 13.00 tot 17.00 uur weer een 
brocantemarkt in de zijbeuk van de 
kerk t.b.v. het restauratiefonds. Voor 
meer informatie; www.kerkvoorst.nl

http://www.tijssenweerbaarheid.nl
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Europese Kampioenschappen 
Parachutespringen 
TEUGE.- Van 7 t/m 12 september worden op het Nationaal Paracentrum 
Teuge de Europese Kampioenschappen Parachutespringen gehouden. 
Gelijk met deze wedstrijd worden drie World Cup wedstrijden gehou-
den.

Vanaf 31 augustus zullen de eerste 
delegaties van ruim 20 landen ar-
riveren. In totaal zullen 350 deel-
nemers trainingssprongen maken 
om vervolgens, na de feestelijke 
opening op Kasteel Cannenburch te 
Vaassen op 7 september, met ingang 
van 8 september aan de wedstrijd te 
beginnen. De organisatie, bestaande 
uit de staf van het Nationale Para-
centrum onder leiding van manager 
Simon Woerlee en specialisten van 
alle andere para-verenigingen in Ne-
derland, is inmiddels in volle gang. 
Alle ruim 350 sporters met hun aan-
hang zullen in hotels in Apeldoorn 
en Deventer worden ondergebracht 
en dagelijks zal er met touringcars 
worden gependeld om iedereen op 
tijd op de juiste plaats te krijgen. 
Naast het clubgebouw van Teuge, 
de Wolk, zal een groot tentenkamp 
worden opgezet waar alle delegaties 
zich overdag tussen de sprongen 
door kunnen ophouden en waar ook 

de maaltijden genuttigd zullen wor-
den. 
De effecten van deze evenementen 
voor de omgeving zullen merkbaar 
zijn vanaf 31 augustus. Die dag ar-
riveert een derde vliegtuig en vanaf 
7 september zal er zelfs een vierde 
vliegtuig voor het paracentrum ac-
tief zijn. Na verwachting zal het 
vanaf 29 augustus steeds drukker 
worden in de lucht boven Teuge en 
zal vanaf 31 augustus met het derde 
vliegtuig het aantal vluchten per dag 
gestaag toenemen naar 50 om een 
climax te beleven vanaf 7 september 
met zo’n 70 vluchten per dag wat 
tot zo’n 1000 sprongen per dag zal 
leiden. Maar dit alles zal een onge-
kend schouwspel opleveren boven 
en rond Teuge. Gezien de effecten 
voor de omgeving is inmiddels be-
sloten, een nieuwe poging om het 
Nationale record formatiespringen 
te verbeteren, tot tenminste volgend 
najaar uit te stellen.

Zonnebloem wandeling met modeshow
BUSSlOO.- Bij deze vierde zonne-
bloem wandeling op Bussloo werd 
maar weer eens duidelijk hoeveel 
bedrijven, instanties en personen de 
Zonnebloem een warm hart toedra-
gen waardoor deze wandeling weer 
een groot succes werd.
Ten eerste waren daar de in totaal 
55 vrijwilligers zonder wie deze dag 
niet gerealiseerd kon worden. In de 
tweede plaats “Leisure Lands” die 
het mogelijk maakte dat er gewan-
deld kon worden in dit prachtige 
natuurgebied. Verder sportvereni-
ging Cupa ,Bakker Bril, Bakkerij den 
Hollander en IJsfabrikant Talamini. 
Bij deze wandeling die onder ide-
ale weersomstandigheden gehouden 
werd, konden de gasten bij binnen-
komst genieten van een kop koffie 
en krentenbrood van Bakker Bril. 
Nadat er uitvoerig bijgepraat was, 
vertrok er een lange stoet richting 
de waterplas. Bij het bruggetje werd 
gepauzeerd met een drankje en een 
traktatie van Bakkerij Den Hollan-
der. Daarna werd door organisator 
Pauline Nikkels een modeshow 
aangekondigd. Deze show werd ge-
geven door vrijwilligers van de Zon-
nebloem en de kleding werd beschik-
baar gesteld door Marjo Wemerman. 
Zij bezit een ruime collectie toneel-
kleding die door verenigingen in de 

regio gebruikt kan worden. Een aan-
tal Zonnebloem vrijwilligers gaven 
een show weg waarin diverse crea-
ties werden getoond. Een en ander 
op humoristische wijze aan elkaar 
gepraat door speaker Johan Ool-
man. Vrijetijdskleding, feestkleding 
en zelfs bruidskleding waren op de 
catwalk te zien. De mannequins en 
dressmen showden geroutineerd 
en met een brede lach de mooie 
kleding. Menig applaus steeg op. 
Na deze show werd de wandeling 

verder voltooid. Bij de kantine van 
Cupa wachtte een heerlijke lunch 
met soep, broodjes, kruudmoes en 
een ijsje toe van Talamini. Alle be-
trokkenen werden bedankt voor hun 
inzet. Men kon terug zien op een 
zeer geslaagde wandeling. Enkele 
foto’s van deze geslaagde dag kunt u 
zien op www.zonnebloem.nl/regio-
voorst. Een uitgebreid fotoverslag is 
te zien op; flickr.com/people/zonne-
bloem voorst bij het album “ Mode-
show bij wandeling 4 Bussloo.

“Bruidegom’’ Theo Dollenkamp gaat tijdens de show op zijn knieën voor 
“bruid” Suzanne ten Tusscher. (foto: Gerrit Bosch). 

Spijt 8, Sint Michielsg
internet: www.immeinstallaties bv

MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

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

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      GezelschapdierenPaardenkliniekDeIJsselvallei

Betrouwbare zorg voor uw dierwbare zorg voo uw dier u

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08:00-17:30 uur

Behandelingen op afspraak.
Voor spoeddienst 24 uur bereikbaar.

Wilt u graag een kennismakingsgesprek? 
Bel dan gerust. 055-3669286

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

BIKE TOTAAL PAKAFTAS
Eenvoudig afneembare tas met 
wegdraaibare haken en fastlock systeem · 
voorzien van rits- en zijvakken · inhoud 
17,5 liter

44,95

29,95

BIKE TOTAAL HOGEDRUKPOMP
Voor Hollands, Frans en autoventiel · 
pompt tot 11 bar en heeft een duidelijk 
afleesbare manometer

26,95

11,95

Klarenbeekseweg 102 • 7381 BG KLARENBEEK

T 055 301 12 66

www.wolterstweewielers.nl

VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 
29 AUGUSTUS GESLOTEN

Lekker barbecueën?
Kijk dan eens op 

www.slagerijwalravensklarenbeek.nl
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De mooiste tuinen in onze gemeente
TWEllO.- Of het nu één van de 
mooiste tuinen is? In elk geval één 
van de meest interessante, daar be-
staat geen twijfel over. Groot, geva-
rieerd, verrassend en kleurrijk. Een 
woonplaats voor verschillende dier-
soorten en een goedgeefse en humo-
ristische eigenaar. Misschien ook 
wel een tikkeltje eigenzinnig. 

Gies Debets haalt het maximale uit 
zijn tuin. Geboren is hij circa 100 
meter vanaf zijn huidige huis; het 
huis van zijn ouders, waar hij in 
1970 samen met zijn vrouw Riet in-
trok en gelijktijdig het tuiniersbedrijf 
van zijn vader overnam met groente, 
fruit en de bijenstam. “Ik ben er pas 
achtergekomen, dat mijn grootva-
der al bijen had”, merkt hij op. Er 
waren toen volop wintergroenten 
zoals spruitjes en kool, maar ook 
aardbeien, en diverse appelrassen 
zoals Cox’s, James Grieve en Golden 
Delicious. “Vroeger oogstten we het 
hoogstamfruit met behulp van een 
ladder en een rieten mand”, legt 
Gies uit, “maar later kwam het laag-
stamfruit dat vanaf de grond werd 
geplukt en direct de fruitkist inging. 

Geen leven zonder dieren
Voor eigen gebruik zijn er nu nog 
enkele fruitbomen. De kas vol kom-
kommers, meloenen, tomaten en sla 
heeft inmiddels plaatsgemaakt voor 
de hertenweide. Want een leven 
zonder dieren kan de tuinder zich 
niet voorstellen. De vriendelijke gro-
te bruine ogen van jachthond Kyra, 
een Duitse staande draadhaar be-
wijzen het. “Ik ben nu eenmaal een 
echt buitenmens”, lacht hij, “ik jaag, 
ik vis en ik houd ook bijen.” Een roe-
del van 10 damherten, allemaal hin-
den, met prachtige schoffelgeweien 

galoppeert tevreden op het erf. Er is 
een kippen- en konijnenren met veel 
ruimte voor de dieren. Gies met ge-
fronste wenkbrauwen: “Ik lust wel 
kip en konijn hoor, maar ik ga mijn 
eigen dieren echt niet opeten!”

Dezelfde foto
De grote oude, houten schuur doet 
denken aan zo’n karakteristieke 
Oostenrijkse schuur op een alm, die 
je daar naast elke boerderij ziet. Een 
kijkje naar binnen leert: hier heerst 
geordende chaos. Een vreemdeling 
vindt hier niet wat hij zoekt, maar 
Gies weet exact waar alles zich be-
vindt. En hij herinnert zich onmid-
dellijk dat jaren geleden ook iemand 
die bezig was met een studieproject 
op de universiteit, exact dezelfde 
foto heeft gemaakt. 

Geven is veel leuker dan 
krijgen
In de kleine kas achter het huis proef 
je nog tomaten met de echte smaak 
uit grootmoeders tijd. Er zijn kom-
kommers, druiven en alstroemeria’s, 
een prachtig decoratief leliesoort. 
Om weg te geven! En dan blijkt al 
ras dat hij heerlijk het hele jaar door 
eet uit eigen tuin, onbespoten en 
biologisch natuurlijk, maar dat hij 
het meeste weggeeft. “Zo nu en dan 
voel ik me een voedselbank”, scha-
terlacht hij, “maar pas op: ik maak 
een ander er heel graag blij mee”. In 
de grote moestuin is werkelijk alles 
te vinden, wat een mens aan groen-
ten en kruiden kan bedenken, zelfs 
asperges. ‘s Winters is hij veel bezig 
in het Wezeveldse Bos, ook om in de 
kille maanden de houtkachel te kun-
nen voeden. 

De bloemen van Riet 
Op het terras staan talloze bloeiende 
bloemen in alle kleuren van de re-
genboog. Zijn vrouw Riet was daar 
altijd mee bezig en na haar overlij-
den heeft Gies deze taak liefdevol 
overgenomen. Het laagvliegende 
vliegtuig dat tijdens het gesprek 
overkomt en even noopt tot onder-
breking, stoort Gies geenszins. “Ik 
heb er nog nooit last van gehad”, 
beweert hij en haalt zijn schouders 
op. Eye catcher achter in de tuin is 
wel de oeroude notenboom van het 
ras ‘Junghans’. De oogst is elk jaar 
rijkelijk. 
En zo is Dries het hele jaar door, ’s 
zomers en ’s winters druk op zijn erf 
en daarbuiten en voor verveling is er 
geen tijd over. 

“Van de schuur heeft ooit iemand die met een universiteitsproject bezig 
was, dezelfde foto genomen”, merkt Gies op. 

Gies is gek op zijn fraaie damherten.

Zwijgt God tegenwoordig 
in alle talen?
Recent heb ik een cursus gevolgd n.a.v. het boek ‘De zwijgende God’ van 
Marjo Korpel en Johannes de Moor (ISBN 978-94-90708-31-3, uitgeverij 
Skandalon, 2011). Het thema van Gods zwijgen is na de verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog opgekomen. Mensen vroegen zich af waar-
om God zweeg te midden van al het lijden. Was God er eigenlijk wel? En 
in het huidige denken wordt niet veel rekening meer gehouden met het 
feit dat God ons mensen iets te zeggen heeft. 
De bijbelwetenschappers Korpel en De Moor leggen zich niet neer bij 
het beeld dat God zwijgt. Op grond van een analyse van Oudtestamenti-
sche teksten komen ze tot de conclusie dat ‘in de Bijbel God veel vaker 
wordt beschreven als een sprekende dan als een zwijgende God.’ Maar 
hoe komt het dan dat mensen tegenwoordig het gevoel hebben dat de 
Eeuwige niet meer spreekt? Volgens de schrijvers komt dat vooral omdat 
mensen denken dat in bijbelse tijden God rechtstreeks tot mensen sprak. 
Maar dat beeld klopt niet. In hun onderzoek is de belangrijkste conclusie 
dat woorden van God ‘altijd werden bemiddeld door andere mensen.’ 
God sprak (en spreekt) dus via de inwendige overtuiging van mensen. En 
deze mensen voelden zich geroepen om namens God te spreken en zelfs 
om God uit te dagen om van zich te laten horen. 
Kunnen mensen ten onrechte claimen dat God door hen spreekt? Ja, ook 
in Bijbelse tijden gebeurde dat al. Wat mensen over God zeggen moet 
anderen dus kunnen overtuigen. 
Maar als God (voor ons gevoel) blijft zwijgen, moeten wij ons als mensen 
dan niet afvragen of God van ons verwacht dat wij zullen spreken? De 
auteurs haken daarbij aan bij woorden van Etty Hillesum: “Maar dit ene 
wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou 
moeten helpen en door dat laatste helpen we onszelf. En dit is het enige 
wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aan 
komt: een stukje van jou in onszelf, God.”
Dat spreken van mensen is overigens niet alleen met de mond, maar ook 
met de daad: “Zolang er lijden in de wereld is, zullen gelovigen God kun-
nen helpen door mededogen te tonen en ondersteuning te verlenen aan 
degenen die hulp nodig hebben.”
Ik merk dat ik al deze woorden sympathiek vind, maar toch ook wat on-
bevredigend. Want staat God dan voor alles wat mensen zeggen in zijn 
naam? En ook al begrijp ik dat wetenschappers op het gebied van het 
Oude Testament het niet als hun taak zien onderzoek te doen naar het 
Nieuwe Testament, toch vind ik het opmerkelijk hoe weinig aandacht zij 
besteden aan de figuur van Jezus. En dat terwijl in het Nieuwe Testament 
wordt beleden dat God door deze Jezus spreekt. Kan er vanuit christelijke 
overtuiging gesproken worden over het spreken van God zonder expliciet 
te verwijzen naar Jezus en hoe hij in Gods naam sprak in woorden en in 
daden?
Jezus zette zich in voor mensen die anderen niet zagen zitten en voor 
nieuwe kansen voor hen. Bij Jezus kreeg God een heel menselijke uitstra-
ling. Niet voor niets noemde Jezus hem Vader. Als ik me door Jezus laat 
gezeggen, dan geloof ik dat God mij ook aanspreekt om mee te werken 
aan een goede aarde voor mensen. Ik geloof dat God liefde voor waarheid 
en gerechtigheid, hoop op vrede en geloof in de liefde in  ons oproept. 
En zolang deze wereld nog niet is zoals God haar bedoeld heeft, zal de 
Eeuwige ons daarop aanspreken.
Ds. Menno Valk

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

Menwedstrijd Horse Driving Bussloo

Actie in de hindernis

WIlP-AChTERhOEK.- Zondag 30 
augustus wordt de jaarlijkse men-
wedstrijd horse Driving Bussloo, 
georganiseerd door koetsiersver-
eniging het Apeldoornsch Gerij, 
voor de 26ste keer verreden. De 
deelnemers rijden in verschil-
lende klassen, met paarden en po-
ny’s, in enkel- twee- of vierspan.

De resultaten, gereden door de men-
ners tijdens de wedstrijd tellen mee 
voor de plaatsing van het NK men-
nen. Uiteraard biedt Horse Driving 
Bussloo nog steeds ruimte voor de 
minder geoefende menner hiervoor 
is een speciale klasse samengesteld. 
Zeventig deelnemers doen mee aan 
de wedstrijd. Velen van hen rijden 
al jaren mee in Bussloo. Deze men-
ners weten de unieke en gezellige 
sfeer van Horse Driving Bussloo te 
waarderen en strijden jaarlijks voor 
de winst. Dankzij de hulp van bijna 
85 vrijwilligers, die zich belangeloos 
inzetten voor de wedstrijd, grondei-
genaren die de grond beschikbaar 
stellen en dankzij diverse sponsoren 
is het weer gelukt om de wedstrijd 
te organiseren. Het hoofdterrein 
van de wedstrijd bevindt zich op 
de hoek Sluinerweg/Oude Zutphen-

seweg (schuin tegenover de ingang 
van Attero) in Wilp Achterhoek. De 
wedstrijd start om 8.00 uur met de 
dressuur. De marathon start vanaf 
9.30 uur. De wedstrijd is rond 16.00 
uur afgelopen. Alle hindernissen 

bevinden zich op het hoofdterrein. 
Het publiek kan dan ook moeiteloos 
alle hindernissen overzien. Op het 
terrein staat een gezellige tent. Er is 
voldoende parkeergelegenheid. De 
toegang en parkeren is gratis.  

Advertorial

Alles voor quilten, haken, breien 
en vilten in landelijk Oene
Gezelligheid, creatief bezig zijn en met iets zelfgemaakts naar huis 
toe gaan. Dat en meer biedt Atelier De Witte Pimpernel van Ria 
Koert in Oene. Naast de winkel is er een atelier waarin ze zelf 
werkt, cursussen en workshops geeft en open dagen houdt. Ook 
organiseert ze exposities. Ria Koert wil zoveel mogelijk stijlen la-
ten zien van wat je allemaal met textiel kunt doen. En dat zie je.

Handwerken is terug van weg-
geweest, merkt Ria. “Ik zit sinds 
1981 in dit vak. Eerst in Zwolle, 
toen bij Wapenveld en sinds 
2004 hier in Oene. Naast breien 
en haken worden quilten en vil-
ten steeds populairder. Dat vind 
je hier allemaal onder één dak. Er 
zijn ook vaste handwerk inloop-
ochtenden. De plek voor liefheb-
bers van textiele werkvormen en 
handwerk om elkaar te ontmoe-
ten, te inspireren en verder te 
helpen.” 
Daarbij is er van alles voor quil-

ten, vilten, haken en breien te 
vinden. Er is een Breiclub, een 
Quilt Bee en de Textielgroep om 
verschillende stromingen in quil-
ten te leren. Zoals ‘art quilten’, 
traditioneel quilten, werken met 
textielverf, borduren, karton-
nage en punchen. Tijdens open 
dagen kun je kennismaken met 
de docentes. Een echte aanrader 
kortom, voor iedereen die creatief 
bezig wil zijn en er nog wat van 
wil opsteken ook.

Open dag: zaterdag 29 
augustus van 10.00 tot 16.00 
uur met presentatie van 
workshops en cursussen 
voor het najaar. 

De Witte Pimpernel, 
Houtweg 40, 8167 PL Oene. 
0578-641070, 
info@witepimpernel.nl, 
www.wittepimpernel.nl                
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Klompenfeest 2015

www.Klompenfeest.nl

Kleedjesmarkt

TWEllO.- Zondag 6 september kunnen kinderen (en ouders) weer hun 
overtollige spulletjes kwijt tijdens een kleedjesmarkt die wordt gehouden 
op het parkeerterrein achter Jumbo Binnedijk. Plaatsbewijzen zijn te ver-
krijgen vanaf woensdag 26 augustus bij de Marskramer (van Ghentstraat) 
te Twello. De kosten bedragen 5 euro per plaats. Aangezien er maar 150 
plaatsen beschikbaar zijn wordt er één plaatsbewijs per persoon verstrekt. 
De kleedjesmarkt is op zondag 6 september van 12.00 uur tot 16.00 uur. 
Let op: er worden alleen plaatsen toegekend aan diegenen die een plaatsbe-
wijs kunnen tonen!

Aanmelden voor Mini Triatlon, 
Kleurenrun en Dorpsstraat ff wat anders
TWEllO.- De aanmeldingen voor 
de mini triatlon, kleurenrun en ff 
wat anders in de Dorpsstraat ver-
lopen voorspoedig, maar er kan 
nog meer bij.

Braderie 
Voor de braderie ff wat anders in 
Twello is men nog op zoek naar 
enkele deelnemers. Maakt u mooie 
schilderijen, beelden, fotografie, 
hobbyproducten? Jong en oud mag 
hier aan meedoen, ook verenigin-
gen. Voor Stichtingen en goede doe-
len, kunstenaars en verenigingen is 
de kraam gratis. Hobbyisten betalen 
slechts 75 euro voor 3 dagen. Aan-
melden kan door te mailen naar 
info@byhella.com of direct bij Ron 

Sterkenburg (Gall & Gall, Dorps-
straat 30, Twello).

Kleurenrun
Nieuw is dit jaar tijdens het Klom-
penfeest een spectaculaire Kleuren-
run. Een activiteit die de laatste tijd 
volop in het nieuws is. Meedoen is 
vooral fun, sportief en veel plezier 
hebben met elkaar, het is geen pres-
tatieloop. Het parcours is ongeveer 
4,5 kilometer met kleurverassin-
gen onderweg. Meedoen kan vanaf 
12 jaar, deelname 5 euro p.p. Er is 
plaats voor maximaal 400 deelne-
mers. Start en finish centrum Twel-
lo. Inschrijven: klompenfeest.nl. 
Aanvang 17.00 uur met heating up, 
17.30 uur Kleurentijd.

mini Triatlon
Door het enorme succes van vorig 
jaar is er besloten om de Mini Triat-
lon wederom een plaats in het klom-
penfeest te geven. Om de veiligheid 
te garanderen (het kan er soms “snel” 
aan toe gaan) is er besloten deze te 
organiseren voor kinderen tot 12 jaar. 
De triatlon bestaat uit drie verschil-
lende onderdelen: 160 meter zwem-
men (let op zwemdiploma vereist), 
3,5 km fietsen en 1,4 km hardlopen. 
De leeftijdscategorieën zijn: t/m 8 
jaar, t/m 10 jaar en t/m 12 jaar. Aan-
vang 13.30 uur. Deelname 2,50 euro 
p.p. Iedere deelnemer ontvangt na af-
loop een leuke herinnering. De start 
en finish is bij zwembad de Schaeck. 
Inschrijving: klompenfeest.nl 

De mooiste prijzen bij de Zonnebloem
TWEllO.- Een ballonvaart, lunch, 
dagtocht, schoonheidsbehandeling, 
minigolf- of saunabon winnen? Dat 
kan tijdens het Klompenfeest in de 
leukste kraam van de Dorpsstraat, 
namelijk bij de Zonnebloem. De drie 
Twellose afdelingen van de Zonne-
bloem, Twello Oost, Twello West en 
Twello Zuiderwijk staan weer drie 
dagen gezamenlijk met heel veel 
vrijwilligers in en om de kraam, bij 
van den Belt Makelaardij, om geld 
te verdienen voor hun gasten, de 
mensen met een fysieke beperking. 
Deze mensen worden door Zon-
nebloem vrijwilligers bezocht voor 
een praatje, maar ook vaak achter de 
spreekwoordelijke geraniums van-

daan gehaald, b.v. voor een gezellige 
middag, bingo, marktbezoek, lunch 
of winkelen.
Elke dag zijn er op de kraam hon-
derden prijzen te winnen door, te-
gen betaling, envelopjes te trekken 
(gesponsord door drukkerij Twello) 
waarin vaak een winnend lot zit. 
Deze prijzen worden direct door 
de vrijwilligers meegegeven. Deze 
mooie en leuke prijzen zijn beschik-
baar gesteld door veel ondernemers 
en bedrijven uit Twello, maar ook 
(ver) daarbuiten.
Dan ligt er elke dag een Intekenlijst, 
waar tegen betaling een of meerdere 
vakjes ingevuld kan/kunnen wor-
den. Daar zijn de grote prijzen mee 

te winnen. De hoofdprijs is een Bal-
lonvaart, aangeboden door Pijnappel 
Ballooning Apeldoorn. Verder een 
lunch voor 2 personen bij restaurant 
Take Off in Teuge, Saunabezoek voor 
2 personen bij Thermen Bussloo. Di-
verse Pitch en Putt-golf en minigolf 
USA à 4 personen bij Pitch en Put 
Bussloo. Kerstmarktbezoek (dagtocht) 
voor 2 personen bij TCR Tours. Twee 
Schoonheidsbehandelingsbonnen bij 
BeautyCol, twee prachtige spreien 
van Cevilít, enkele barbecues en tray-
tjes Azalea’s. Ook is er voor de kinde-
ren weer een grabbelton. Kortom er 
is weer veel te winnen bij de Zonne-
bloem. Dus tot ziens in de Dorpsstraat 
tijdens het Klompenfeest.

Old Timersclub neemt deel 
aan klompenoptocht

TWEllO.- De “Brommerclub’’, zo-
als de leden zich zelf noemen, gaat 
op zondag 6 september deel uit-
maken van de optocht tijdens het 
klompenfeest. Afgelopen zaterdag 
kwamen de leden bijeen op het 
Dorpsplein in Twello om vervolgens 
aan te sluiten bij een grote old-timer 
toertocht vanuit Klarenbeek. De 
Brommerclub, die een aantal jaren 
geleden kleinschalig begon (2 man), 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
flinke club enthousiastelingen die 

wekelijks bijeenkomen. Dan worden 
er bijv. tochten gemaakt, ervaringen 
uitgewisseld en gesleuteld aan de 
old-timers waarvan sommigen echt 
als oud bestempeld mogen worden. 
Maar dat is ze niet aan te zien, het 
ziet er allemaal spic en span uit, 
daar zorgen de berijders wel voor.
De leden van ‘’Brommerclub’’ zijn 
maar wat trots op hun old-timers 
met tot de verbeelding sprekende 
merknamen als Kreidler, Zundapp, 
Honda enz. 

Jongeren
concert
TWEllO.- Donderdag 3 september 
start het Klompenfeest met het Jon-
gerenconcert in de Martinuskerk. 
Aanvang 19.00 uur. Kerk open om 
18.30 uur. Programma zie www.
klompenfeest.nl Het wordt een mooi 
concert. Heeft u al kaarten? 
 

Voltige les voor kinderen

Kinderen vanaf zes jaar kunnen zich aanmelden 
voor de Voltige-proefles.

KlARENBEEK.- Op woensdag 2 sep-
tember, van 17.00 tot 18.00 uur start 
op Manege Voorst onder de leiding 
van voltige instructeur Leo Langel-
aan een voltige les voor kinderen 

die nog (bijna) geen ervaring hebben 
met voltige. Kinderen vanaf 6 jaar 
kunnen zich hiervoor aanmelden 
bij info@manege-voorst.nl. De proef-
middag op 2 september kan kosteloos 

worden bijgewoond, mits uw kind 
hiervoor is aangemeld.
Voltige is gymnastiek op een bewe-
gend paard. Voltige kan alleen uitge-
oefend worden in goede samenwer-
king tussen paard/pony, voltigeurs 
en de longeur (begeleider). Het paard 
of pony wordt in een cirkel geleidt 
en er worden dan solo, duo als 
groepsoefeningen gedaan. De eerste 
keer wordt vooral gekeken naar de 
mogelijkheden van het kind en de 
aandacht wordt besteedt aan het op-
bouwen van een band met het paard 
of pony. Alle lichamelijke vaardighe-
den, zoals coördinatie, evenwichts-
gevoel, lenigheid, sprong- en steunk-
racht, worden ontwikkeld. Ook 
belangrijk bij voltige is de teamgeest. 
Niet alleen de prestatie van elk in-
dividueel teamlid is belangrijk voor 
het gezamenlijke eindresultaat, maar 
teamleden helpen en steunen elkaar 
bij de uitvoering van de vrije oefe-
ningen, waarbij zij vaak met twee of 
drie teamleden tegelijk op het paard 
oefeningen uitvoeren. Dit is een heel 
speciale ervaring en het bevordert 
het samenwerken, het noodzakelijke 
vertrouwen en het gevoel voor afhan-
kelijkheid van elkaar. Een team be-
staat uit vier of zes voltigeurs en kan 
bestaan uit jongens en meisjes, waar-
bij verschillen in leeftijd en lichame-
lijke ontwikkeling essentieel zijn om 

een vrije oefening goed te kunnen 
uitvoeren. Voltige is paardensport en 
er wordt voortdurend op gelet dat er 
geen oefeningen worden gedaan die 
onnodig zwaar voor het paard zijn.
Voltige bij Manege Voorst bestaat 
sinds november 2013. Er wordt 
wekelijks getraind in de manege 
aan de Oude Zutphenseweg 3a. Er 

wordt ook aan wedstrijden deel-
genomen. De manege beschikt nu 
over drie goed getrainde haflingers. 
Ook staat een oefenton ter beschik-
king, zodat de oefeningen eerst, 
zonder het paard te belasten, gepro-
beerd kunnen worden. Informatie 
en aanmelding kan via info@mane-
ge-voorst.nl of bel (055) 301 13 52. 

De stukken gaan weer 
uit het doosje
VOORST.- Nu de zomer bijna ten einde is en de vakantie evenzo, is het tijd 
om het gewone leven weer op te pakken. Zo dus ook het verenigingsleven. 
Op maandag 31 augustus start de Voorster Schaakclub het seizoen 2015/2016 
met de eerste competitieronde. Oplettende dorpsgenoten en fanatieke schakers 
hebben natuurlijk afgelopen zomer genoten van het grote schaakbord in het 
plantsoen bij de muziektent. De levensgrote stukken trokken vooral de aan-
dacht van de jeugdige talenten. Ook voor hen begint op maandag 31 augustus 
het schaakseizoen. Vanaf 18.30 uur wordt er lesgegeven aan de kinderen in 
de kantine van de V.V. Voorst. Spelenderwijs wordt het prachtige schaakspel 
geleerd en iedere stap wordt afgesloten met een examen en een heus diploma. 
Om 20.00 uur is het de beurt aan de senioren. In een hopelijk spannend seizoen 
gaat Marcel Kraaijkamp proberen zijn kampioenschap te prolongeren. Het be-
gin van het seizoen is ook voor u als huisschaker het ideale moment om in te 
stappen. U zult merken dat, door wekelijks te spelen, uw plezier en wijsheid in 
het spel snel zal groeien. En een doordeweekse avond gezellig de deur uit doet 
uw hoofd sowieso goed. Ook senioren die het spel willen leren zijn natuurlijk 
van harte welkom. Iedereen is uitgenodigd voor een kennismaking op iedere 
maandagavond! Voor meer informatie; www.voorsterschaakclub.nl 

http://www.klompenfeest.nl/
http://www.klompenfeest.nl/
mailto:info@manege-voorst.nl
mailto:info@manege-voorst.nl
mailto:info@manege-voorst.nl
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CURSUS HARDLOPEN  
Start    Maandag 7 sept 19 00 uur 
    Donderdag 10 sept 20 45 uur    
    Vrijdag   11 sept 9 30 uur 
Locatie     Twello (achterzijde cafe titus)  
Kosten   55 euro voor 16 lessen 
Deelname  iedereen ongeacht leeftijd/gewicht/conditie  
Opgeven   via www. titusloopsport. nl 

BOOTCAMP 
Tijden   Dinsdag 19 30 uur / Donderdag 19 30 uur 

    Zondag 9 30 uur 
Locatie(s)   Start Hof van Bussloo 
     (wintertijd di-do twello) 
Kosten   vanaf 2 euro per les 

LOOPGROEP  
Kun je al 30 min hardlopen,  doe dan gerust eens mee met de 
loopgroep.  Voor aanmelding en informatie over tijden zie 

 www. titusloopsport.nl 

Natasja Verheul voor de tweede 
keer Nederlands kampioen
KlARENBEEK.- Afgelopen zaterdag werd in Ermelo de hippiade (Neder-
lands Kampioenschap) mennen verreden. Uit alle vier districten worden de 
besten hier toegelaten, nadat zij zich hebben kunnen kwalificeren tijdens 
de districtskampioenschappen. Ook Natasja Verheul uit Klarenbeek, uitko-
mend bij Deventer ‘85, mocht dit jaar, na het behalen van het districtskam-
pioenschap in Beesd, een gooi doen naar de titel.

Zij kwam uit de in hoogste klasse 
bij de Vaardigheid, de klasse ZZ. 
Dit jaar nam zij deel met haar ne-
gentienjarige merrie Lady Tessa. Het 
parcours was dit jaar extreem lang 
en de tijd stond ontzettend krap. Er 
moest dus flink doorgereden wor-
den om dit te halen. Tijdens het ba-
sisparcours beten veel menners zich 
dan ook stuk op de tijd en degene 
die het wel haalden, lieten vaak 
meerdere balletjes vallen. Het lukt 
Natasja Verheul echter om alle bal-
len te laten liggen en met nog twaalf 
seconden over het basisparcours te 
volbrengen. Samen met drie andere 
menners mocht zij ‘s middags uitko-
men in de barrage. Zij ging als laat-
ste van start en ze wist wat haar te 
doen stond. De andere drie menners 
waren foutloos rondgekomen en de 
snelste tijd was tot dan toe 64,97 se-
conden. Haar pony, Lady Tessa, gaf 
alles vanaf de startlijn en in volle 
galop schoten zij door het parcours. 

Elke bocht werd zo kort en zo snel 
mogelijk genomen. Na poort 20 volg-
de nog een eindsprint, waarin Lady 
Tessa al haar kracht nog een keer bij 
elkaar raapte en in een tijd van 64,25 
seconden kwamen zij foutloos over 
de finishlijn.

Na vorig jaar deze titel te hebben ge-
wonnen met Kompas Gerwin, was 
het dit jaar gelukt met Lady Tessa. 
Lady Tessa is gefokt door Meneer 
Wim de Haan uit Beemte-Broekland 
en Natasja rijdt haar al vanaf dat ze 
drie jaar is. Na een jaar met haar gere-
den te hebben, heeft zij haar gekocht 
en daar nog geen seconde spijt van 
gehad. Lady Tessa is nu negentien 
en bezig met haar laatste wedstrijd-
jaar. En wat voor een jaar! Ze hebben 
samen het indoor- en outdoor kam-
pioenschap gewonnen en nu ook het 
Nederlands Kampioenschap. Wat 
een schitterende afsluiting van een 
geweldig mooie sportcarrière. 

Natasja Verheul met Lady Tessa.

VoorsterNieuws
Sport

Teuge  
Zaterdag 29 augustus
18:00 Groen Wit 1 - Teuge 1
16:15 Apeldoorn 3 - Teuge 2
14:30 Groen Wit 8 - Teuge 6

Klarenbeek
Zaterdag 29 augustus
Vrouwen Veld
14.00 Klarenbeek 3-ZVV 2
16.15 Jong FC Twente-Klarenbeek 1
Heren Veld 
14.00 Apeld Boys 2-Klarenbeek 2
14.00 Klarenbeek 3-Dieren 6
Zondag 30 augustus 
Heren Veld
10.30 Klarenbeek 2-Groen Wit 4
14.00 Voorwaarts T.1-Klarenbeek 1

Terwolde
Dinsdag 25 augustus  
19.30 Overwetering 1–Terwolde 1
Zondag 30 augustus 
10.00 Terwolde 2–Robur et Vel. 4
Woensdag 2 september
19.00 Terwolde VR1–Cupa VR1

Twello
Zondag 30 augustus
10.00 Twello 4-Gazelle 2
10.30 Deventer 2-Twello 2

14.00 ZVV 1-Twello 1
Dinsdag  1 september
19.30 Twello 1-Voorwaarts 1
 

V en L
Zondag 30 augustus
09:30 V en L VR2-Zutphen VR1
10:00 KCVO VE1 - V en L VE1
14:00 Vaassen 1 - V en L 1

Voorwaarts
Bekerwedstrijden
Zondag 30 augustus
14.00 Voorwaarts 1-Klarenbeek 1
10.30 Columbia 2-Voorwaarts 2
11.30 Voorwaarts 3-ZVV 2
10.00 Lettele 2-Voorwaarts 4
09.30 Voorwaarts 6-Vaassen 3
Dinsdag 1 september
18.30 Twello 1-Voorwaarts 1
20.00 Voorwaarts 2-WWNA 2

Cupa/Wilp 
Zaterdag 29 augustus
15.00 Gazelle 3-Cupa Wilp 2 
Cupa Wilp 3 Leeuwenbarg toernooi Wilp 
Zondag 30 augustus
14.00 Cupa Wilp 1-Columbia 1 locatie 
Cupa 
10.00 Robur et Velocitas 3-Cupa Wilp 
Cupa Wilp 3,4,5 en zat. 3 Leeuwenbarg 
toernooi Wilp  
Vrouwen
13.00 SHE 1-Cupa Wilp 1       

Nieuw seizoen karatevereniging Nippon
TWEllO.- Karatevereniging Nip-
pon in Twello is weer klaar voor het 
nieuwe seizoen. De trainingen gaan 
de komende week weer van start. De 
jeugd bijt op woensdag 2 september 
om 18.30 uur het spits af, de senio-
ren starten die dag om 19.00 uur. Op 
vrijdag 6 september om 19.00 uur 
wordt er een speciale kadertraining 
georganiseerd ter voorbereiding op 

het Dan graad examen en het wed-
strijd gebeuren.

Op de woensdag vinden de karate 
lessen plaats in sporthal W. Obda-
mstraat, voor de vrijdagen maakt 
Nippon eveneens gebruik van deze 
locatie. Vanaf 7 jaar kan men met 
de karatelessen beginnen. Belang-
stellenden die er over denken lid te 

worden van Nippon kunnen de hele 
maand september gratis deelnemen. 
Per 1 oktober kan men aangeven of 
men lid wil worden. Voor inlichtin-
gen over de karatesport zoals die bij 
Nippon wordt beoefend, kan men 
bellen met Rijkserkend Budoleraar 
Harry Naberhuis, tel. (0313) 651961 
of Jan-Willem Kleiboer, tel. (0571) 
271795. 

50plus toernooi TC Teuge
TEUGE.- Alweer voor de vijfde 
keer wordt bij tennisclub Teuge 
het 50plus toernooi georganiseerd. 
En wel op donderdag 10 septem-
ber. Een toernooi dat kenmerkend 
is voor de gemoedelijke sfeer bij de 
club. Ieder keer weer stromen in 
no time de inschrijvingen binnen 
en ook nu weer is het toernooi al-
weer bijna helemaal volgeboekt. Er 
is nog plaats voor enkele heren. Wie 
nog mee wil doen moet snel zijn. 
Je kunt je opgeven bij Stef Hors-
tink (stefhorstink@gmail.com) of bij 
Martin Straathof (martinstraathof@
concepts.nl). Inschrijfgeld per deel-
nemer 12,50 euro. Er wordt gestre-
den in partijen van drie kwartier, 
waarbij uiteindelijk het aantal ge-
wonnen games de doorslag geeft. De 
winnaars van vorig jaar Diny Hors-
tink en Geert Linthorst willen hun 
titel met hand en tand verdedigen, 
zo meldt een betrouwbare bron uit 
Teuge. De dag wordt afgesloten met 
een smakelijke maaltijd van slagerij 

Buurman. De organisatie stelt zich 
garant voor een mooie stralende 
zonnige dag. Wilt u meer weten 

over tennisclub Teuge, bezoek dan 
de website voor nadere informatie 
www.tennisclubteuge.nl.

Voor de vijfde keer het 50plus toernooi tennisclub Teuge. 



DOE MEE
WIN EEN CADEAU VAN €10,- 
VAN DE WERELDWINKEL TWELLO

HORIZONTAAL: 1 muziekuitvoering; 6 wapen-

schild; 11 murene; 12 numero; 13 berggeit; 14 

jong dier; 15 ijzer; 17 Frans lidwoord; 19 per-

soonlijk vnw.; 21 trip; 24 huisdier; 26 holte-

dier; 29 zuivelproduct; 30 immer; 32 schaal-

dier; 33 parkeerverbod; 34 persoonlijk vnw.; 

36 compagnon; 37 indianentent; 38 vogel; 39 

grondtoon; 41 selenium; 43 ten bedrage van; 

45 inval; 48 schuur; 51 steek; 53 evenwel; 55 

plaats in Overijssel; 56 reukwerk; 57 rivier 

in Rusland; 59 ongeveer; 60 voegwoord; 61 

walm; 63 kerel; 64 dat is; 66 intuïtie; 68 mos-

steppe; 69 hinderlijk.

VERTICAAL: 1 bouwmisser; 2 let wel; 3 larve; 

4 Europese hoofdstad; 5 klef; 6 doos; 7 ge-

meen; 8 niets uitgezonderd; 9 ondernemings-

raad; 10 onbeduidend; 16 pictogram; 18 vlees-

gerecht; 20 bevel; 22 militair; 23 hectometer; 

24 kiloliter; 25 vloedbeweging; 27 paarden-

kracht; 26 achter; 30 vrucht; 31 zot; 33 muur-

holte; 35 afl oop; 40 edelgas; 42 huisdier; 44 

slede; 46 de dato; 47 uit het hoofd; 49 onder 

andere; 50 lidwoord; 51 getalletter; 52 titel; 

54 kop; 56 tropische vrucht; 58 agrariër; 59 

muntstuk; 62 vogel; 63 waterdier; 65 dieren-

geluid; 67 water in Friesland.

 66 48 9 34 53 4 51 57 34 3 29

Los de puzzel op en vul in de onderstaande balk de letters 
in. Deze moeten corresponderen met de cijfers in het 
desbetreffende hokje. De oplossing kunt u voor  15 september 
a.s. afgeven bij of opsturen naar Wereldwinkel Twello. De 
winnaar krijgt bericht thuis en wordt bij de eerstvolgende 
puzzel vermeld.

De oplossing van de vorige puzzel is: “komkommertijd”. 
De winnaar is: mevr. S.Koerselman te Twello.  
Van harte gefeliciteerd!

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

www.wereldwinkeltwello.nl

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

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

v. Ghentstraat  Twello, tel. (0571) 27 13 46

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

Waardige
Waard

lunch-diner-café
dorpsstraat 23 Twello

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

Stationsstraat 1 - 7391 EG  Twello
Tel. (0571) 27 14 23

De prachtige geometrische vormen 
uit de eeuwenoude Japanse vouw-
kunst, origami, kom je steeds vaker 
tegen in het interieur. Bij de Wereld-
winkel vind je dit terug in de prachtige 
vazen gemaakt van keramiek en glas.

ORIGAMIVAZEN
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De Coolen Klarenbeek 
Open Dubbel 2015
KlARENBEEK.- De ‘Coolen Kla-
renbeek Open Dubbel 2015’, jaja, 
een nieuwe hoofdsponsor en dus 
ook een nieuwe naam. Ook nog 
een bloednieuwe website: www.
tvdezweepslag.nl waar alle foto’s 
van de Coolen Klarenbeek Open 
Dubbel 2015 op te zien zijn dank-
zij het duo Pauw. 

Houd je van gezelligheid, goed eten 
voor minimale prijzen en ook nog 
van tennissen, dan is de Coolen 
Klarenbeek Open Dubbel toch wel 
het toernooi van de regio. De orga-
niserende vereniging De Zweepslag 
in Klarenbeek blijkt jaar in jaar uit 
in staat om, ondanks de problemen 
door de klimaatveranderingen (vo-
rig jaar veel regen in korte tijd, dit 
jaar gelukkig alleen op maandag), 
een uitzonderlijke happening neer 
te zetten. Vooral de livemuziek van 
woensdag. En dan komen de deel-
nemers ook uit de hele regio (Apel-
doorn, Loenen, Eerbeek, Deventer, 
Teuge, et cetera) en kwamen er he-
laas ook dit jaar weer een behoorlijk 
aantal inschrijvingen op de reserve-
lijst te staan, omdat wederom het 
maximale aantal wedstrijden was 
bereikt. Uiteraard is dit evenement, 
ook voor De Zweepslag, alleen mo-

gelijk door de inzet van vrijwilligers. 
Gelukkig hebben ze die ook dit jaar 
weer weten te vinden en te motive-
ren, want de gasten werden met de 
spreekwoordelijke ‘warme deken’ 
ontvangen en verwend. Nieuw dit 
jaar was het dagverslag; Coolens 
Column met een aantal foto’s op 
de website van De Zweepslag. Dit 
jaar was het gelukkig weer eens een 
fantastisch zonnig toernooi tot en 

met de finaledag en dus werden de 
halve en hele finalisten de baan op 
gestuurd met een emmertje (spons, 
water en ijsklontjes) en dat was 
hard nodig. Voor alle uitslagen zie 
www.tvdezweepslag.nl Het was 
een geslaagd toernooi met tevreden 
deelnemers(ters) en het publiek uit 
Klarenbeek en omstreken waar de 
vereniging tevreden op terug kan 
kijken. 

Alle trotse winnaars bij elkaar.

Cursus hardlopen en 
bootcamp nu ook overdag
TWEllO.- Vanaf september gaat TITUS loopsport de cursus hardlopen 
en bootcamp les overdag geven. 

Bootcamp
Op woensdagochtend (9.30 uur – 
10.30 uur) kan men deelnemen aan 
de bootcamp. De lessen worden ge-
geven op het recreatiegebied Bus-
sloo en start vanaf het Hof van Bus-
sloo (gratis parkeren). Naast deze les 
kan men ook lessen volgen op dins-
dag en donderdagavond (19.30 uur) 
en zondagochtend.

Cursus hardlopen
De cursus hardlopen wordt naast de 
maandagavond en donderavond ook 
gegeven op vrijdagochtend 09.30 
uur. In 16 lessen leert men van 0 
naar 30 minuten hardlopen. Ieder-
een kan meedoen, ongeacht leeftijd, 
gewicht of conditie.

loopgroep 
Naast de cursus hardlopen wordt er 
op de vrijdagochtend in november 
gestart met een loopgroeptraining. 
Daarnaast kan men vele trainingen 
per week volgen in zowel Twello 
als Apeldoorn. Wil je meedoen, geef 
je dan op via www.titusloopsport.
nl en koop een bootcamp of loop-
groep trainingenkaart. Hierdoor 
hoef je geen lid te worden en zijn er 
geen verplichtingen. Opgeven voor 
de cursus kan ook via www.titus-
loopsport.nl 

Bussloo wordt magisch tijdens 
de Glow Run Bussloo 
Op zaterdag 24 oktober wordt de 1e 
night editie rondje Bussloo gehou-
den. Het gehele parcours wordt ver-
licht met duizenden glow lights, er 
zal op het parkoers muziek zijn en na 
afloop is er een grote after-party in de 
feesttent met medewerking van de 
topact “69 come back”. Zowel wan-
delen als hardlopen. Deze editie kan 
men kiezen uit 7,5 km wandelen, 7,5 
km hardlopen en 15 km hardlopen. 
Iedereen kan dit dus meemaken.

SAUNABON
Een van de sponsoren, de Veluwse 
Bron, biedt iedere deelnemer een gra-
tis saunabezoek aan. Hiermee is het 
inschrijfgeld à 15 euro ruimschoots 
vergoed. Daarnaast ontvangt iedere 
deelnemer een kortingsbon van Run-
2day Apeldoorn en biedt TITUS 
Events iedere deelnemer gratis glow-
lights aan. Opgeven kan vanaf he-
den via www.titusloopsport.nl, maar 
vol=vol (max. 1500 deelnemers).

Na afloop kan men deelnemen aan 
de after-party m.m.v. 69 Come Back. 
Er staat bij de start en finish een 
mega tent, waar ook massage en 
kleedgelegenheid is en waar men 
heerlijk kan nagenieten.

Succesvolle Zuid-Voetbaldag

Jeugd beleefd 
voetbalplezier onder de zon 

WIlP.- Afgelopen donderdag, 20 au-
gustus, organiseerde Stichting Wilp 
Staat Op en ZportZ een voetbaldag 
op de velden van SV Wilp. Deze dag 
was bedoeld voor alle voetballertjes 
uit de regio die graag een hele dag 
met een bal in de weer zijn. Het weer 
was prachtig, het spelplezier hoog 
maar helaas werd de opkomst van 
verleden jaar niet geëvenaard.
Na het succes van de eerste Zuid-
Voetbaldag, in de herfstvakantie van 
2014, kon een tweede editie niet 
uitblijven. Bewust werd er gekozen 
voor de laatste week van de school-
vakantie zodat de organisatie hoopte 
op een gelijk aantal deelnemers. 
Echter bleek, door overige evene-
menten in de regio, deze doelstel-
ling niet haalbaar. Desalniettemin 
werd het een dag vol voetbalplezier 
en dat is toch het gevoel dat over-
heerst bij de organisatie.

mooie dag
Rond 9.15 uur begonnen 31 pupil-
len aan de warming-up onder de be-

zielende leiding van Han Piels van 
ZportZ. Vervolgens stonden er enke-
le clinics op het programma. Na de 
pauze, waarin de clubmascotte van 
Go Ahead Eagles erg populair was, 
werd er een 8-kamp afgewerkt. Tij-
dens de lunch werden er vele boter-
hammen verorberd om vervolgens 
de laatste onderdelen aan te van-
gen. De penaltybokaal en de finales 
‘panna’ en ‘4-tegen-4’ zorgden voor 
de apotheose. Rond 15.30 uur vond 
de prijsuitreiking plaats waarna de 
deelnemers, moe maar voldaan, af-
dropen naar huis.
De organisatie kijkt terug op een 
mooie dag ondanks dat het draai-
boek was opgesteld op meer deel-
nemers. Deze deelnemers betaalde 
slechts 10 euro inschrijfgeld voor 
deze hele dag vertier. Er waren na-
melijk verschillende sponsoren voor 
het evenement gevonden. Voorna-
melijk lokale ondernemers heb-
ben de Zuid Voetbaldag financieel 
gesteund zodat alle kosten gedekt 
waren. Al het inschrijfgeld kwam 

zodoende ten goede aan de Stich-
ting Wilp Staat Op. Ruim 300 euro 
kon men aan het eind van de dag 
bijschrijven. 

Eerbetoon
De voetbaldag is overigens ver-
noemd naar Christian Zuidema. 
Christian was één van de oprichters 
van Wilp Staat Op en een zeer be-
genadigd voetballer. In april 2013 
kwam Christian om het leven bij 
een verkeersongeval. Het evenement 
is een eerbetoon aan die geweldige 
gozer. De voetballertjes van vandaag 
zullen hem niet kennen maar ze zul-
len ongetwijfeld nog eens horen wie 
deze ‘Zuid’ precies was. Christians 
jongste zoon Mitch zorgde voor een 
symbolische kick-off van de dag. 
Het mannetje is nog geen 2 jaar oud 
maar lijkt het talent van zijn vader 
te hebben. “Christian zal trots heb-
ben toegekeken toen hij die aftrap 
verzorgde,” aldus Guus Kroes, die 
tevens alle vrijwilligers nog eens 
hartelijk wil bedanken.

De Zuid-Voetbaldag was weer een succes afgelopen donderdag. 
(Max Photography Wilp)

Clubdag  VenL 

DE VEChT.- Afgelopen zondag was 
het weer zover, de aftrap van het 
nieuwe voetbalseizoen 2015-2016. 
Leden, vrienden, sponsoren, buren 
en andere belangstellenden , jong en 
oud waren uitgenodigd om 11.00 uur 
op t ’Hul  om er samen een gezellige 
dag van te maken. Om half twaalf 
nam voorzitter Ben Kamphorst het 
woord en na zijn korte toespraak 
was het tijd voor het andere officiële 
gedeelte van deze dag. Het ophan-
gen van de klossen aan de eeuwige 
wilg. Elk jaar worden daar door leden 
ex-voetballers  voor genomineerd, 
die ”ooit” hebben besloten nooit 
meer(competitie)  te voetballen. 
Voorheen was deze “eeuwige wilg” 
gewoon een lichtmast, maar sinds 
afgelopen week is het echt een oude 
wilg. De bedenkers van dit geheel, 
Jan en Jan, hadden ergens een oude, 
door recente windstoten gevelde wilg 
kunnen bemachtigen en naar later 
bleek, kwam deze wilg oorspronke-
lijk uit De Vecht. Deze wilg hebben ze 
samen met anderen uitgehold, en in 
meerdere gedeeltes om de lichtmast 
bevestigd, zodat er nu echt een oude 
Vechtse wilg, compleet met klossen 
op het V en L terrein staat. Uit de 
genomineerden is ook dit jaar weer 
een selectie gemaakt en deze men-
sen werden één voor één naar voren 
geroepen, leuke anekdotes over ver-
teld, en vervolgens werden ze met 

een hoogwerker op hoogte getild om 
zo ludiek hun klossen in de wilg te 
hangen. Deze keer een echte oud 
gediende, te weten Cor Bouwmees-
ter,82 jaar en vanaf de oprichting van 
V en L in 1949, lid van de club en nu 
nog steeds vrijwilliger; hij maait met 
grote regelmaat keurig het gras van 
de velden . De andere genomineer-
den waren Jan Overvelde, Miriam 
Hurenkamp, Martien Kamphorst, 
Paula Overvelde en Louis Overmars. 
Na hun hoogtepunt werden zij ge-
huldigd met bloemen en certificaat. 
Vervolgens werd er de aanwezigen 
een lunch aangeboden en ging het 
eerste elftal zich opmaken voor een 
oefenwedstrijd tegen Apeldoornse 
Boys, terwijl  op het terras en aan de 
hangtafels gezellig werd bij gekletst. 
De wedstrijd verliep tot aan de rust 
niet zo gunstig voor V en L, ze gingen 
de kleedkamers in met achterstand 
van 0-3. Maar dat werd na de pauze, 
toen ook de dames 2 weer terug wa-
ren op het Hul, na een met 2-3verlo-
ren bekerwedstrijd tegen De Witkam-
pers, ruimschoots goed gemaakt en 
er werd door V en L volop gescoord 
en rap stond het 3-3, en toen ging het 
gelijk op, waardoor de eindstand op 
5-5! uitkwam. Kortom, het werd in 
meerdere opzichten een geslaagde, 
gezellige clubdag waar volop van het 
bier, uit de vernieuwde tapinstallatie 
werd genoten.

http://www.tvdezweepslag.nl
http://www.tvdezweepslag.nl
http://www.tvdezweepslag.nl
http://www.titusloopsport.nl
http://www.titusloopsport.nl
http://www.titusloopsport.nl
http://www.titusloopsport.nl
http://www.titusloopsport.nl


De AutobeDrijven in De regio

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,-

AUDI A4 AVANT 1.8 TFSI 88 KW PROLINE
162.000 KM - 2010

NU VOOR € 13.950

FORD CMAX 1,6-16V 74 KW FUTURA
224.000 KM - 2005

NU VOOR € 3.950

TOYOTA AURIS 1,8 HSE EXECUTIVE NAVI
140.000 KM - 2011

NU VOOR € 9.950

AFPERSEN,VACUMEREN EN VULLEN NU
€ 59,50

AIRCO SERVICE

HOGE INSTAPAUTOMAAT HYBRIDE/AUTOMAAT

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

Bouwjaar: 10-2005
Km. Stand: 243725 Km
Brandstof: LPG G3
Kleur ROOD Metallic
Aantal deuren: Mini MPV 5-drs
Transmissie: Handgeschakeld
Garantie: n.v.t.

OPTIES & ACCESSOIRES:
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Aircondi-
tioning, Centr. deurvergr. handbediend, Deelbare 
achterbank, El. verstelbare spiegels, Elektrische 
ramen voor, Hoofdsteunen achter, Mistlampen, 
Onderhoudsboekje aanwezig, Radio/CD, 
Startonderbreking, Stuurbekrachtiging

RENAULT KANGOO 1.6 16V KAILATO/LPG G3

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl

3.750,-

Merk Model Type Deuren Bouwjaar   km Stand Prijs

Nissan Pixo 1.0 Acenta Airco 5-drs 2012 17042 km 8.250,-

Nissan Micra 1.2 Connect Edition 5-drs 2013 125 km 11.250,-

Nissan Micra 1.2 Acenta 5-drs 2012 25874 km 9.250,-

Nissan Micra 1.2 80pk Mix Airco 3-drs 2008 44738 km 6.975,-

Nissan Micra 1.2 80pk Acenta Airco 3-drs 2008 79303 km 6.975,-

Nissan Note 1.2 Dig-S Connect Ed. 5-drs 2014 13889 km 16.250,-

Nissan Primera 1.8 Acenta Navi 5-drs 2004 191560 km 3.975,-

Nissan Qashqai 1.6 Connect Edition 5-drs 2013 26352 km 21.495,-

Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2010 73942 km 15.975,-

Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2010 51313 km 15.975,-

Nissan Qashqai 1.6 Visia 5-drs 2009 52313 km 13.975,-

Automaat

Nissan Micra 1.2 Visia Airco 3-drs 2006 31191 km 6.750,-

Nissan Note 1.2 Dig-S Connect Ed. 5-drs 2014 5914 km 17.975,-

Nissan Almera Tino 2.0 CVT Ambience 5-drs 2002 184463 km 3.750,-

Peugeot 1007 1.6 Automaat 3-drs 2006 98213 km 5.250,-

Diesel

Nissan Micra 1.5 dCi Acenta Airco 3-drs 2007 105810 km 7.250,-

Ander merk

Citroën Xantia 1.8 Elegance 5-drs 1999 158431 km 1.250,-

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

Opel Zafi ra 1.8-16V Busines 5-drs 2006 127485 km 7.475,-

Peugeot 3008 1.6 Vti ST 5-drs 2011 35263 km 17.975,-

Renault Twingo 1.1 Airco 3-drs 2010 30373 km 5.975,-

Seat Leon 1.6 5-drs 2002 126000 km 3.475,-

Ruim aanbod occasions bij uw Nissan dealer.
Kijk voor uitgebreide informatie en foto’s op
www.autobedrijfspitholt.nl

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting

Duistervoordseweg 88
7391 CH  Twello
0571-271857
www.autobedrijfspitholt.nl
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De AutobeDrijven in De regio
Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

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

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437

Service Partner

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

Reparatie
en onderhoud,

ook airco

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 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart BJ 2006 155.000 km

Saab 9-3 cabrio 2.0 turbo, benzine, zwart, bijtelling vriendelijk BJ 2000 148.000 km

Skoda Octavia Combi 1.6, zwart metallic BJ 2006 125.000 km

Suzuki-splash 1.2, groen metallic, 5drs. BJ 2010       62.000 km

VW Golf Plus, diesel, zwart BJ 2008 142.000 km

Suzuki Grand Vitara V6 2.5, bordeaux rood, benzine bj 2001 122.000 km

VW Golf cabrio 1.6 groen metalic, benzine, leder bekl. elek dak bj 2000 165.000 km

 

Trias start welpengroep 
voor kinderen 

TWEllO.- Na het succes van de 
minicursus van afgelopen juni gaat 
Trias de zomervakantie door met 
een training speciaal voor kinderen 
t/m 10 jaar uit Twello en omgeving. 
Op zaterdag 29 augustus start deze 
welpengroep. Wekelijks geeft Irene 
Faber een tafeltennistraining op za-
terdagmiddag van 13.00-14.00 uur, 
waarbij je meer balvaardigheid op 
doet, leert samenwerken en de eer-
ste beginselen van tafeltennis leert. 
Op jeugdcompetitiedagen wordt er 
getraind van 11.00 tot 12.00 uur dit 
vindt plaats op 19 september, 3 okto-
ber, 7 en 28 november. De trainingen 

zijn in zaal ‘Het Triaspant’ aan de 
Stinzenlaan 89 in Twello (0571) 27 
27 88. Eventueel kun je een batje le-
nen. Voor de welpengroep kun je je 
aanmelden via irenefaber@hotmail.
com of 06 - 20030686. Of je komt 
in sportkleding naar de training om 
13.00 uur op zaterdagmiddag. Ben 
je ouder dan 10 jaar, dan ben je na-
tuurlijk ook van harte welkom om te 
komen tafeltennissen. De trainingen 
zijn dan op maandagavond va 16.45 
tot 18.00 uur en/of donderdagavond 
van 18.15 tot 19.30 uur. Kijk voor 
meer informatie over onze tafelten-
nisvereniging ook op www.ttv-trias.nl

VoorsterNieuws
Sport

Wind maakt vluchten zwaar

Blankestijn en Romein 
wisselen stuivertje
TWEllO.- P.V. “Steeds Verder” 
stond afgelopen zaterdag met oude 
en jonge duiven in Feluy (B). Voor 
Twello een afstand van 230 kilo-
meter.  In tegenstelling tot het vo-
rige weekeinde, toen de duiven 
vanwege een potdicht wolkendek 
en overvloedige regen onverrich-
terzake huiswaarts keerden met de 
vrachtwagen, waren de weergoden 
duif en liefhebber nu goed gezind. 
Een overwegend blauwe lucht en 
zomerse temperaturen beloofden 
een mooie vlucht.  Om 9.30 uur 
gingen de 129 jonge en 142 oude 
duiven van Steeds Verder-leden, te 
midden van de duiven van de re-
gio’s Noordwest en Noordoost van 
de Gelders Overijsselse Unie, van 
start. De kalme wind kwam uit het 
zuidoosten en dat bezorgde menige 
ervaren postduivenliefhebber een 
frons. Vooral jonge duiven hebben 
dikwijls problemen met oost in de 
wind.  Ook de gezamenlijke lossing 
met duiven van de westkant van de 
Veluwe, zou gelet op de windrich-
ting, een handicap kunnen worden 
voor de duiven van de IJsselvallei. 
Een (dubbele) regiozege, zoals Ro-
mein en Blankestijn twee weken ge-
leden realiseerden, werd uitgesloten 
geacht. Deze gedachte bleek over-
een te komen met de realiteit. Toch 
wordt er ook op verenigingsniveau 
gestreden om elke seconde. Henk 
Blankestijn, woonachtig op  de Kar, 
had wederom de snelste duif!  Nu 

was het een tweejarige duivin die 
de concurrenten te snel af was met 
een winnende tijd van 12.21.31 
uur.  John Romein, die bezig is aan 
een fantastisch seizoen, klokt om 
12.27.28 uur de snelste jonge duif. 
Een zoon van zijn absolute topduif 
“Eline”, die genoemd werd naar de 
dochter van clubvoorzitter Jan Groot 
Koerkamp.  Konden op de beide vo-
rige gezamenlijke vluchten tussen 
jong en oud de jonkies de senioren 
nog de baas met hun jeugdig enthou-
siasme, deze week geeft de ervaring 
van de geroutineerde oude duiven 
de doorslag. Zoals eerder vermeld 
brengt een zuidoostenwind met 
name jonge duiven in verwarring 
en dat wordt deze keer opnieuw be-
vestigd. Bij de oude duiven zijn de 
prijzen in Twello op 12.47.21 uur 
verdiend. De jonge duiven hebben 
tot 13.06.00 uur werk om de 33 prij-
zen te verdienen.  Teleurstellend is, 
dat er ’s avonds bij het “afslaan” in 
het clubgebouw nog enige tiental-
len junioren in de hokken ontbreken 
en daar liggen veel liefhebbers wel 
degelijk van wakker. Jonge duiven 
hebben een opleiding nodig en als 
daarbij prijzen gewonnen worden is 
dat mooi meegenomen. Veel duiven-
liefhebbers hebben aanvulling nodig 
in hun vliegploeg en dan is het ach-
terblijven van beloftevolle junioren 
een aderlating en teleurstelling. De 
jeugd heeft immers de toekomst.
Top 10 jonge duiven:  1 en 3 John 

Romein   2,4,6, 9 en 10 Dennis Koers  
5 Freek Wagenaar  7 en 8 Henk Blan-
kestijn. Opvallend sterk komt we-
derom Dennis Koers voor de dag. 
Dertiger Koers is een aanstormend 
talent in het spel met de jonge dui-
ven. Niet toevallig staat hij in de 23 
verenigingen tellende regio Noord-
Oost fier bovenaan in het onaange-
wezen-  en duifkampioenschap tot 
nu toe.

In de B-klasse doet Rein Evers uit 
Wilp-Achterhoek het goed met de 
plaatsen 1,3, 5.  De tussenliggende 
posities worden ingenomen door 
good old Went van de Steeg van de 
Worp.

Top 10 oude duiven:  1 en 4 Henk 
Blankestijn  2,5,7,9 en 10 John Ro-
mein  3 en 8 Albert Hendriksen  6 
Bram Scherpenzeel     Twee keurige 
top 10 plaatsen voor Albert  Hen-
driksen uit Twello, die op deze 
vlucht aantoont dat hij niet alleen 
handig is met computers.

Top 10 B-klasse:  1,2,4 en 6 Albert 
Hendriksen   3 en 7 Henk Boegborn 
(2 mee!)  5, 8 en 10 Combinatie 
Nieuwenhuis  9  Rein Evers.
Komende donderdag gaan de jonge 
duiven op weg naar Saint Quentin 
voor hun eerste zgn . NPO- annex te-
letekstvlucht. De oude duiven gaan 
vrijdagavond in de boxen voor een 
natourvlucht.

mailto:irenefaber@hotmail.com
mailto:irenefaber@hotmail.com
http://www.ttv-trias.nl


Markt Twello elke vrijdag van 
12.30 tot 17.30 uur

28 augustus a.s. zijn wij niet aanwezig 
op de markt van Twello

Verplaatste markt op 
vrijdag 4 september 
 
TWEllO.- In verband met de kermis op het Marktplein tijdens het Klom-
penfeest wordt de warenmarkt verplaatst naar de parkeerplaatsen achter het 
HEMA-gebouw en IJsseldal Wonen. Op de plattegrond kunt u zien wie en 
wat er staat aan branches.

Kom.. .  en 
proef de sfeer

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!

2.994.99

8.005.99 7.99

NU 1.99 
2 DOZEN NU

500 GRAM 
VAN 5.98 NU

1 KILO 
NU

500 GRAM 
VAN 6.58 NU

900 GRAM
VAN 8,99 NU

DADELS OP SCHAALGEMENGDE NOTEN 
MET PINDA’S 
VERS GEBRAND

BLOEMENHONING 
BIO DE TRAAY
Als je keelpijn hebt doe je er goed aan om de 
hele dag door thee met honing te drinken.
Honing heeft bacterieremmende eigenschap-
pen. Doe nooit honing in kokend water want 
dan verdwijnen de genezende eigenschappen 
als sneeuw voor de zon. Voeg de honing pas 
toe als de thee een temperatuur heeft bereikt 
die geschikt is om te drinken.

TURKSE ABRIKOZENCASHEWNOTEN 
VERS GEBRAND

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

10.00
500 GRAM

NU 5,50
1 KILO NU 

CHIAZADEN

22.50
90 TABLETTEN VAN 
24.95 VOOR 14.95 

180 TABLETTEN NU

MAGNESIUM 200 
(-CITRAAT)

299 099HOLLANDSE NIEUWE OOGST

DELBARE APPELS
“KNAPPERIG ZOET ZUUR EN VOL SAP”

VERSE HOLLANDSE 

SUIKER MAÏS
“VERS VAN HET LAND”

 
NU 3 KILO NU 2 STUKS

6,50
Schnitzels 
Panklaar

4,95
5,40

Shoarmavlees  
compleet met 4 pitahbroodjes
+ 200 gram saus

Galapenja Burgers
Helemaal panklaar
 

Per 
500 gram

Per 
500 gram

4 stuks

www.ter-weele.nl

RECLAME WEEK 28

aanbiedingen van de week
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Activiteiten kalender
meld uw verenigingsactiviteit via info@voorsternieuws.nl of gebruik de code die 
u als vereniging heeft ontvangen om in te loggen in de rubriek activiteiten op onze 
site  www.voorsternieuws.nl. U kunt uw activiteit wekelijks aanleveren. mail dui-
delijk de plaats,  activiteit, datum en tijdstip door tot uiterlijk maandagmorgen 
10.00 uur. Dit wordt dan verwerkt en geplaatst in de eerst komende editie. 

Kaarten, Sjoelen en Koersbal in Posterenk

AUGUSTUS
10-25 Zomeravondbridge, Sporthal Jachtlust, 19:30
17-25 Zomeravondbridge, Sporthal Jachtlust, 19:30
22-25 Opening tentoonstelling Stichting Kunstkring Voorst 

 Kunstkring Voorst 15:00
24-25 Zomeravondbridge, Sporthal Jachtlust, 19:30
27 Samen uit Eten Algemeen Belang Teuge Dorpshuis Teuge 12:00
29 Open dag afdeling gymnastiek SV Twello SV Twello afd. Gymnas-

tiek Sporthal de Zuiderlaan, Twello 16:00
29 Marieke Zeeman op fluit en Jaap Brinkert op orgel. Gratis toegang, 

vrije gift bij uitgang. Dorpskerk Voorst 15:00
30 Ronde van Terwolde Stichting Tamara Start en finish Sportveld 

Terwolde 10:00
30 Pannenkoekenfietstocht  Start: Oudhuizerstraat 16, Klarenbeek 

11:00
31 Wandelgroep Posterenk Posterenks Belang e.o. Vertrek wandeling 

vanaf St. Martinuskerk Bussloo 09:30

SEPTEmBER
03 Lezing: leuk gezond blijven met Qigong Bibliotheek Brummen Voorst 

bibliotheek Twello 20:00
04 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het clubhuis van 

de sportclub. Sportclub Teuge
04 DE ONTMOETING Terwolde en omgeving Vereniging Dorpsbelan-

gen Terwolde Dorphuis D’ Olde Schole, Vaassenseweg 3, Terwolde 
15:00:00

05 Rommelmarkt, kerkaktie Wilp  Grotenhuisweg 59 en 62, Posterenk 
09:30

05 Strijkkwartet “HetApeldoornsKwartet”. Gratis toegang, vrije gift bij 
uitgang. Dorpskerk Voorst 15:00

07 ” Samen aan tafel” , opgeven 0571-261985 Zonnebloem afd Wilp-
Voorst “De pompe” in wilp 12:00

07 Sjoelen in Posterenk Posterenks Belang e.o. “Bethel” Grotenhuisweg 
13 te Posterenk 13:30

10 Bejaardensoos middag Algemeen Belang Teuge Dorpshuis Teuge 
13:30

11 DE ONTMOETING Terwolde en omgeving Vereniging Dorpsbelan-
gen Terwolde Dorphuis D’ Olde Schole, Vaassenseweg 3, Terwolde 
14:00

12 Najaarskruiden Kruidenworkshop.Koken en hoe weerstand opbou-
wen met kruiden? Sterrenland Biologische tuinderij - zorgboerderij 
Sterrenland biotuin. 10:00

12 Open Monumentendag. Beurs “Ambacht en Kunst” Stichting be-
houd Dorpskerk Wilp Dorpskerk van Wilp 11:00

12 Jeugdorkest “Da Capo” Fanfare Korps Voorst. Gratis toegang, vrije gift 
bij uitgang. Dorpskerk Voorst 15:00:00

13 Theater Terwolde Vereniging Dorpsbelangen Terwolde Dorpskern 
Terwolde 13:00

18 Floralia Stichting Wilp 1250 Jaar Openbare basisschool de Hagwin-
de in Wilp 15:00

18 DE ONTMOETING Terwolde en omgeving Vereniging Dorpsbelan-
gen Terwolde Dorphuis D’ Olde Schole, Vaassenseweg 3, Terwolde 
14:00

20 Concert Het Symfonie orkest van het Oosten o.l.v. Carla Leurs 
Stichting behoud Dorpskerk Wilp Dorpskerk Wilp  15:00

20 Biertuin met livemuziek, gratis toegang. Ingang aan Goorweg Klaren-
beek 14:30

21 Koersbal in Posterenk Posterenks Belang e.o. “ Bethel” Grotenhuis-
weg 13 te Posterenk 13:30

22 Open avond jeugdorkest Mondolia Muziek- en Amusementsvereni-
ging Mondolia Dorpshuis Oosterhuizen, Het Oude Veen 19 Ooster-
huizen 19:00

24 OKV lezing: De geschiedenis van onze dranken Vereniging Oudheid-
kundige Kring Voorst Wilp in de Pompe 20:00

25 DE ONTMOETING Terwolde en omgeving Vereniging Dorpsbelan-
gen Terwolde Dorphuis D’ Olde Schole, Terwolde 14:00
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Kijkavond
scouting de Vundelaar

Sportieve seizoensopening 
sV Twello gymnastiek

Klompenfeest
www.klompenfeest.nl

Bekijk de volledige agenda
op www.inTwello.nl 

Elzemiek Aalpoel en Kelvin Derks 
in de prijzen
EmPE.- Samen met haar pony Elena 
Doreen veroverde Elzemiek twee 1e  
prijzen op het avondconcours  in 
Wilp klasse L2/M1 cat. D met 183 
en 181 punten. Amy Xhofleer reed 
met haar pony Bailize klasse L1 cat. 
CDE naar 184 punten. Lisa Sanders 
verdiende met Findsley de 4e prijs 
klasse M1 paarden. In Wezep werd 
een avondconcours springen voor 
paarden georganiseerd. Daphne Ne-
derhoed sprong hier met Careina 
naar de 4e prijs in de klasse M.
Willem Stuivenberg ging met Farsi-
ana naar het concours in Bathmen 
en reed een mooie Z2 proef met 207 
punten, samen met de ZZL groep 
leverde dat de 3e prijs op. Kelvin 
Derks reed met Lady Elegance in Ze-
venaar voor het eerst in de klasse L2 
cat. CDE en was met beide proeven 
1e met 188 en 184 punten.

Elzemiek Aalpoel met Elena 
Doreen.

POSTERENK.- Binnenkort starten 
de maandelijkse kaartavonden weer 
in gebouw Bethel. Iedere eerste 
dinsdagavond van de maand, m.i.v. 
dinsdag 8 september, speelt men 
klaverjassen, kruisjassen en jokeren. 
Nieuwe aanmeldingen voor deze ge-
zellige kaartavonden zijn welkom, 
maar worden eerst op de reservelijst 

geplaatst aangezien de tafels mo-
menteel vol zitten. Voor meer infor-
matie kan contact worden opgeno-
men met Bennie de Krosse: (0571) 
261869. Op maandagmiddag 7 sep-
tember begint ook de sjoelclub weer 
en op 21 september gaat men weer 
koersballen. Voor deze activiteiten 
die veelal op de eerste en de derde 

maandagmiddag van de maand van-
af 13.30 uur plaatsvinden in Bethel 
zijn nieuwe aanmelders van harte 
welkom. Kom gerust kijken en doe 
een keer gratis mee. 

Voor meer informatie hierover kunt 
u contact opnemen de heer Henk 
Kok: (0571) 261527
 

Rode Kruis: weet wat jij moet doen
GEmEENTE VOORST.- Rode Kruis: Weet wat jij moet doen? Volg een 
cursus uitgebreide EhBO, baby- en kinder-EhBO of leer reanimeren en 
een AED bedienen.

Eerste hulp aan baby’s en kinderen. 
Deze opleiding is onder andere be-
doeld voor gastouders maar ook voor 
jonge gezinnen en opa’s en oma’s die 
willen weten wat ze moeten doen als 
er iets met hun (klein) kind gebeurd. 
De opleiding wordt gegeven op drie 
woensdagavonden in het Gezond-
heidscentrum De Mölle. Startdatum 
is 16 september. De reanimatie AED 
opleiding wordt gegeven voor die-
gene die het belangrijk vindt om hun 
naasten te kunnen helpen in het geval 

van hartfalen. Deze opleiding vindt 
plaats op zaterdagochtend 5 septem-
ber in de basisschool De Kopermo-
len en wordt ondersteunt door de 
Hartstichting. De uitgebreide EHBO 
opleiding is voor iedereen die het 
een prettig idee vindt om te kunnen 
helpen in uiteenlopende situaties. De 
reanimatie AED is hier een onderdeel 
van maar ook diverse wond behande-
lingen, bot- spier letsels, ziektebeel-
den, et cetera. Deze opleiding wordt 
gegeven op 5 zaterdagochtenden en 

start op 5 september in de basisschool 
De Kopermolen.
Ben je al in het bezit van een EHBO 
diploma, dan kan je ook de herha-
lingslessen bij het Rode Kruis vol-
gen. Deze lessen worden gegeven op 
woensdagavond de basisschool De 
Kopermolen volgens lesrooster. Dit 
zijn ook lessen die toegang geven tot 
het worden van een vrijwilliger eve-
nementenhulpverlener van het Ne-
derlandse Rode Kruis, maar dit is niet 
verplicht. Voor verdere informatie en 
opgave cursussen kunt u kijken op 
www.rodekruis.nl/voorst of contact 
opnemen met opleidingen @rode-
kruis-voorst.nl of tel. (055) 543 11 65.

Wandel mee met Staatsbosbeheer
OlST.- Bekijk de natuur eens door het 
oog van uw fotocamera. Speciaal voor 
wandelaars die af en toe door de knieën 
willen om net die ene mooie foto te ma-
ken van een klein bloemetje of van een 
fuut in de Lange Kolk. Net iets meer tijd 
kunnen nemen voor die speciale foto en 
ook nog tips van amateurfotografen en 

Staatsbosbeheer IJsselnatuurgidsen krij-
gen. Vooral voor die natuurliefhebber is 
deze bijzondere wandeling georganiseerd. 
De gidsen nemen u mee vanaf het Info-
centrum IJssel Den Nul naar fotogenieke 
plekjes. De twee uur durende wandeling 
is op zondag 6 september van 10.00 tot 
12.00 uur. Kosten 5 euro volwassenen en 

2,50 euro voor kinderen. Start vanaf de 
balie van het Infocentrum IJssel Den Nul, 
Rijksstraatweg 109 Olst. Aanmelden kan 
bij buitencentrumsallandseheuvelrug@
staatsbosbeheer.nl. Tel: (0548) 612711. 
Spontaan meewandelen kan ook. Tip : 
Goede schoenen zijn handig en neem 
vooral een verrekijker mee.

Gratis bloeddrukmetingen en 
gehoortesten in Thuiszorgwinkel
DEVENTER.- De bloeddruk is een 
duidelijke graadmeter om te chec-
ken hoe gezond het lichaam is. Ve-
gro Thuiszorgwinkel organiseert 
daarom iedere eerste woensdag van 
de maand gratis bloeddrukmetin-
gen. Woensdag 2 september is men 
tussen 10.00 en 15.00 uur welkom 
in Vegro Thuiszorgwinkel Deventer, 
gevestigd aan de Koggeschip 202. 
Een afspraak maken is niet nodig.
Bij iedere hartslag wordt bloed van-
uit het hart door het lichaam ge-

pompt. De bloeddruk is de druk die 
het bloed hierbij op de bloedvaten 
uitoefent. Deze bloeddruk is bij ie-
dereen en op elk moment van de dag 
anders. De bloeddruk kan een hoop 
vertellen over de conditie waarin 
men verkeert. Het is daarom van be-
lang de bloeddruk regelmatig te con-
troleren. Tevens is het tijdens deze 
dag mogelijk om gratis het gehoor te 
laten testen. Een gehoortest wordt 
afgenomen wanneer een vermoe-
den is van slechthorendheid. Naast 

de gehoortest wordt ook onderhoud 
van gehoortoestellen aangeboden. 
Bij de Vegro Thuiszorgwinkels zijn 
diverse hulpmiddelen verkrijgbaar, 
zoals een bloeddruk- of vetmeter, om 
ook regelmatig zélf de gezondheid 
te checken. De Vegro medewerkers 
kunnen geen medisch advies aan 
de meting verbinden. Bij afwijkende 
waarden kan contact opgenomen 
worden met een huisarts. Kijk voor 
meer informatie op www.vegro.info 
of bel gratis naar 0800-2887766.

http://www.rodekruis.nl/voorst
http://www.vegro.info/


Kijk voor de dichtstbijzijnde Albert Heijn op www.ah.nl/winkels

Alle aanbiedingen gelden alleen in week 35 vanaf maandag 24 t/m zondag 30 augustus 2015. De 10% korting bij aankoop van 6 flessen van dezelfde wijn geldt niet in combinatie met deze aanbieding. 
Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

AH Kiwi 
Los
Per 500 gram 
Actieprijs per kilo 1.98

Berberana Dragon 
en Dragon Reserva 
Spanje 
Alle varianten 
combineren mogelijk

Bijv. Dragon    
2 flessen
à 0.75 liter* 

AH Roomboter- 
appeltaartje 
Vers uit onze oven 
Per stuk 

ALLE Unox 
Combineren mogelijk 

Bijv. Goodnoodles kip  
2 zakjes à 70 gram 

AH Hamburgers 
Schaal 2, 3 of 4 stuks
Combineren mogelijk 

Bijv. schaal 4 stuks  
2 schalen 

AH Iets kruimige 
aardappelen 
Alle varianten, 
combineren mogelijk*

Bijv. 3 kilo  
2 zakken 
Actieprijs per kilo 0.65
*M.u.v. Biologisch 

ALLE Robijn 
Combineren mogelijk 

Bijv. wasverzachter 
morgenfris  
2 flessen à 30 wasbeurten

Knorr
wereldgerechten 
Alle varianten, 
combineren mogelijk 

Bijv. Mexicaanse 
burritos 
2 dozen

0.991.99

5.6911.38

1.993.99

0.651.30

3.006.00

3.897.78

3.196.38

2.595.18

Kijk voor de dichtstbijzijnde Albert Heijn op www.ah.nl/winkels

Alle aanbiedingen gelden alleen in week 35 vanaf maandag 24 t/m zondag 30 augustus 2015. De 10% korting bij aankoop van 6 flessen van dezelfde wijn geldt niet in combinatie 
Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

0.990.990.1.991.991.991.991.1.991.991.

AH Kiwi 

Hamsterééééén
Nu deze week!


