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   Hart voor
goedezorg

Drie avonturiers uit 
Twello maken wereldreis

TWELLO.- ‘’Soms moet je gewoon gaan’’, zegt Sjoerd Gelders (25) van 
de ‘Zeebink Transatlantic’, die samen met twee andere jonge zeilers in 
september aan de tocht richting Cariben is vertrokken. Zijn broer Ma-
rijn (23) en studievriend Dane (25) vergezellen hem daarbij. 

Sjoerd en Dane zijn beiden afgestu-
deerd in Rotterdam en Marijn heeft 
zijn studie in Groningen een jaar 
stopgezet om de reis te kunnen ma-
ken. Dane had het er zelfs voor over 
zijn baan op te zeggen om aan deze 
trip deel te kunnen nemen. De vraag 
is: Wat brengt deze jongens ertoe om 
deze reis te maken?

Ze vertellen: “Al twee zomers zijn 
we samen gaan zeilen in de Mid-
dellandse zee. Eén keer aan de Cote 
d’Azur en een keer rond Corsica en 
Sardinië.” Dit waren voor Sjoerd en 
Marijn de eerste grote zeilvakanties 
zonder ouders, en voor Dane waren 
dit zijn eerste zeilervaringen. On-
danks de onervarenheid bevielen 
deze vakanties ontzettend goed. 
Sjoerd en Marijn zijn van jongs af 
aan altijd met de ouders mee gaan 

zeilen, en elk jaar werden ze enthou-
siaster. Dane was ontzettend snel 
meegetrokken in dit enthousiasme! 
Deze ervaring smaakte naar meer. 
De Middellandse zee is leuk om 
relatief rustig te kunnen zeilen in 
augustus, tenzij er Mistral is. Na de 
nodige ideeën is er in eerste instan-
tie een plan gemaakt om de wereld 
rond te zeilen. Ze dachten: “Soms 
moet je gewoon gaan. Maar hoe gaan 
we dit regelen? Kunnen we op onze 
leeftijd zomaar zo lang weggaan? 
Hebben we wel genoeg verstand van 
zeilen?” Sjoerd en Marijn konden 
de boot van pa gebruiken, hij vond 
het ook een mooi plan, maar wilde 
natuurlijk zelf ook wel af en toe 
opstappen. Vandaar dat de jongens 
uiteindelijk besloten hebben dat ze 
negen maanden de boot meenemen 
en hem achterlaten in de Caraïben, 
zodat hij de zomer daar kan zeilen. 
Wie weet wat er hierna nog komen 
gaat….

De boot 
De boot waarop het drietal vaart 

is een Atlantic 42zk, gebouwd in 
1996. Eigenaar van de boot is sinds 
2006 Arjen, de vader van Sjoerd 
en Marijn. De boot heeft eerst een 
paar jaar bij de werf in Harlingen 
gelegen, maar na een tijdje begon 
het toch weer te kriebelen om naar 
het zuiden te gaan. Zodoende is de 
boot stukje bij beetje opgeschoven 
door vakanties met het hele gezin, 
maar ook tripjes door Arjen en zijn 
vrienden. De Atlantische oceaan is 
het perfecte terrein voor deze zeer 
zeewaardige boot, waar hij door zijn 
verjongde mast met weinig wind 
hoge snelheden behaalt. Uitgerust 
met een dubbel roer hoef je niet bang 
te zijn dat het schip snel uit z’n roer 
zal lopen. Ook heeft de Zeebink een 
zwenkkiel, welke de jongens op de 
oceaan niet veel zullen gebruiken. 
Sjoerd: “Mocht de boot ooit weer 
terug komen in Nederland, is het 
heerlijk droogvallen bij de wadden. 
Voorlopig zijn we echter niet van 
plan terug te komen!”

De reis
De reis is begonnen in Torrevieja, 
vlak onder Alicante. Na twee we-

ken klussen en de boot vaarklaar 
maken kon het eindelijk beginnen. 
Via Gibraltar en Ilha de Culatra zijn 
ze naar Albufeira gevaren, om daar 
Arjen Gelders te verwelkomen. Hij 
heeft hen vergezeld naar Madeira, 
met een kleine tussenstop in Porto 
Santo. Vanuit Madeira hebben zij 
chronologisch de volgende eilanden 
aangedaan: Isla Graciosa, Fuerteven-
tura, Isla de Lobos, Lanzarote, Gran 
Canaria, Tenerife en La Gomera. 
Vanuit Gomera vertrekken ze naar 
de Kaap Verden. Het plan is om aan 
te komen op Sal, om vervolgens 
eerst de zuidelijke eilanden te gaan 
bekijken en daarna naar het Noor-
den over te steken om de noordelijke 
eilanden te bezoeken en uiteindelijk 
te vertrekken naar Barbados vanuit 
Mindelo. Iedereen kan de stoere 
knapen volgen via zeebink.nl of via 
instagram. 

De drie vrienden maken een avontuurlijke reis. 

Kastanjeboom 
in kerstsfeer  
DE VECHT.- De lampjes zijn afgelopen 
zaterdag weer in de kastanjeboom in 
De Vecht gehangen. Op zaterdag 12 de-
cember wordt de grote kastanjeboom in 
De Vecht omgetoverd tot een reusach-
tige kerstboom, waarvan de lampjes tot 
in de wijde omgeving te zien zijn. De 
invulling van deze betoverende kerst-
boom gebeurde ook nu weer door de 
vrijwilligers die dit elk jaar doen met 
medewerking van van Arnold Meke-
lenkamp van Kuiphuis Kraanverhuur. 

Programma 12 december
Het programma begint met een lampi-
onnentocht waarvoor rond 18.45 uur 
wordt verzameld op het schoolplein 
aan de Kerkstraat. Aangekomen bij 
de boom zal deze onder het genot van 
een oliebol en een glaasje glühwein of 
warme chocolademelk ontstoken wor-
den, onder het toeziend oog van de 
Kerstman.  Voor de veiligheid wordt 
de Kerkstraat (vanaf de school tot aan 
de brug) deze avond tussen 17.00 en 
22.00 uur afgesloten. De avond wordt 
georganiseerd door Plaatselijk Belang 
De Vecht e.o. Iedereen is van harte 
welkom om dit gezellige samenzijn 
mee te maken.

Posterenk 
kandidaat 
‘Kern met pit’
POSTERENK.- De kern Posterenk is met 
het project “Posterenkse bevrijding” ge-
nomineerd voor de Kern met Pit trofee 
2015. Het is een jaarlijkse wedstrijd, 
georganiseerd door de Koninklijke Ne-
derlandse Heidemaatschappij (KNHM), 
die bewonersgroepen uitdaagt om hun 
idee voor de leefomgeving binnen een 
jaar te realiseren. Voor de provincie 
Gelderland is Posterenk geselecteerd. 
Indien het project in 2015 gerealiseerd 
is, ontvangt men in januari 2016 het 
predicaat Kern met Pit en duizend 
euro. Daarnaast wint in elke provincie 
het beste project de provinciale trofee 
en vijftienhonderd euro extra. Stem-
men kan via www.kernmetpit.nl Ze-
ventig jaar geleden werd Posterenk op 
13 april 1945 bevrijd door de Canade-
zen. Dit jaar hingen er in Posterenk op 
13 april meer dan 100 Canadese vlag-
gen uit. Er was toen een ceremonie ter 
nagedachtenis aan de gebeurtenissen. 
Op 8 mei volgde het bevrijdingsfeest 
van Posterenk. Informatie is te vinden 
op de facebookpagina “Posterenkse Be-
vrijding”. 

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Twelloseweg 79 | Terwolde | 0571-292056 | www.marismode.nl
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Tegen inlevering van 
deze bon 20% korting op 

1artikel naar keuze

20% 
korting

Prins Marcus de 1e 
en Prinses Patricia
nieuw prinsenpaar

Sinterklaas 
vindt zijn Pieten

Trudie Schregardus 
ontvangt Ida 

Zilverschoonprijs

http://www.kernmetpit.nl


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

Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
Telefoon: (0571) 27 61 91

Familie 
berichten

Donderdag 10 december zijn wij

Arie & Riek

50 jaar getrouwd.

Als u ons hiermee wilt feliciteren
kan dit van 15.00 tot 16.30 uur.

 Bij restaurant Pijnappel
Hoofdweg 55 Klarenbeek.

Arie en Riek Fransen
Schoolstraat 8 7383 CE Voorst

Ons bereikte het droevige bericht 
van het overlijden van 

Riki Westenberg – Horward

Gedurende vele jaren heeft zij in verschillende 
functies vrijwilligerswerk gedaan bij Trimenzo, 
vooral in woonzorgcentrum het Grotenhuis. 
Zij heeft zich altijd enthousiast ingezet voor haar 
mensen, onze bewoners. 
We zullen haar inzet en daadkracht missen.

We wensen haar echtgenoot, kinderen 
en verdere familie veel sterkte.

Bewoners, medewerkers, vrijwilligers, 
directie en Raad van Toezicht Trimenzo, 
woonzorgcentrum het Grotenhuis

Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

MAALTIJD PARTYCATERING
Tel. 0570 626606 Fax 623736 Osnabruckstraat 20 7418 BN Deventer

Twello vanaf € 7,75 incl. bezorging
Terwolde vanaf € 7,75 incl. bezorging

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

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

   “Ik help 
u graag bij 
   een goed 
   afscheid.”
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Vraagbaak: Vraag-vaak
Wat weegt een urn met as? Mag ik zelf mijn dierbare verzorgen na het overlijden? 
Zomaar wat vragen die ik tegenkom in mijn dagelijkse praktijk als zelfstandig uitvaartondernemer. 

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

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

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

Birgit Boer, Yarden & Lucia Uitvaartzorg

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

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

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

Dorpsstraat 17  |  7391 DC Twello  |  0571 746020
info@bw-s.org  |  www.bw-s.org

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

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

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015  (24 uur per dag)
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Een uitvaart die past bij uw wensen.
Respectvol, persoonlijk en betrokken.

Werkzaam in en rond de Gemeente Voorst
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Marion Koldewijn

Joyce de Vries
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Jan Rutgers

Anja Esbeukman

 

telefoon : 0571 - 29 09 72
open : ma - vr:  7.30 - 16.00 uur
  za:  8.00 - 12.00 uur
e-mail : info@bmnatuursteen.nl

Nijverheidsstraat 27  7391 ZT  Twello

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

n Steengoed in maatwerk

Margo Tiemens
Emotioneelbloemwerk en workshops   

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

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

Nieuwe Barteldweg 21
7391 CN  Twello
T (0571) 27 09 39
M 06 - 15 47 45 93

Muziekles Twello
Neem contact op met een docent voor een

vrijblijvende kennismaking / proefles.

Viool  –  Gitaar
Muziek op Schoot

Keyboard    –    Piano 
Trompet – Trombone – Hoorn

www.muzieklestwello.nl

Kerstbomen vers van het land 
Vanaf 5 december geopend!

Wunderink Pongeweg 16 in Hall 
(over Hallsebrug links) Telnr.: 06 44 72 89 89

KERSTBOOMKWEKERIJ 

Keuze uit duizenden bomen 
in alle soorten en maten, 
o.a. Blauwspar Omorica, 

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

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

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

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Mitsubishi-Wesselink.nl

Mitsubishi Wesselink Deventer
Solingenstraat 7, Tel. 0570 – 500 980

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Am-
stelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecifi caties. Wijzigingen voorbehouden.

VANAF € 41.990
5 jaar garantie

VANAF € 41.990€ 41.990
ALLEEN IN 2015 NOG
MET 7% BIJTELLING

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

Vermist 
Dwergpinchertje, bruin teefje met 
rode halsband: Wellinkhofweg, Ter-
wolde.

Gevonden
Witte kat met grijze vlek op de kop, 
liep er al langer: Landweg, Klaren-
beek.
Grijs gestreepte gecastreerde kater, 
wit over de neus, rechter bovenlip 
wit, voor witte voetjes, achter sok-
jes, aanhankelijk: Zutphenseweg, 
Klarenbeek.
Zwarte kat: Molenweg, Terwolde.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Wellinkhof in Terwolde.

Nieuwsdienst over geloven 
in deze tijd
WiLP.- Stel je voor dat de Koning even bij jou stopt als hij door jullie straat 
loopt en dat je dan een selfie met hem mag maken. Je dag kan niet meer stuk 
en jouw foto met Zijne Majesteit wordt talloze malen gedeeld met familie, 
vrienden, bekenden en onbekenden. Niet te geloven dat je dit mag meema-
ken! Zou dit met geloven in God en een ontmoeting met Hem ook kunnen 
gebeuren? Door alle gebeurtenissen in de wereld en in mensenlevens is het 
soms al moeilijk genoeg om God te blijven verwachten en te blijven uitzien 
naar een fantastische toekomst. Vaste bezoekers van Nieuwsdiensten in Wilp 
weten inmiddels dat tijdens deze diensten de kerk van Wilp anders is dan 
anders. Gelegenheids-toneelspelers zetten een toneelstuk neer dat herkenbaar 
is voor veel bezoekers en het Nieuwsdienstkoor onder leiding van Sandra de 
Bruin zingt verrassende liederen. Aanstaande zondag 29 november ontmoeten 
bezoekers in het toneelstuk een moeder met haar twee dochters. Voorganger in 
de dienst is Egbert Fokkema uit Twello. Iedereen is welkom in deze Nieuws-
dienst, die om 10.00 uur begint. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar in de kerk.

Elizen vastgoed BV

Ben jij degene die wij zoeken of ken je 

iemand?

Ontvang een dinercheque t.w.v € 100 als 

jouw tip leidt tot onze nieuwe kanjer!!

Een van Nederlands charmanste vastgoed-ondernemingen vraagt een 
kei van een

SECRETARESSE/OFFICE-MANAGER
Wij zijn actief in het beleggen en ontwikkelen van winkelpanden,  
winkelcentra op A1-locaties en monumentale horeca-gebouwen in 

historische binnensteden in heel Nederland.
Wat zoeken wij:  Een toegewijde, pittige, nuchtere, pro-actieve, 

inspirerende, alleskunner, een kanjer met een ondernemende geest, 
natuurlijke slagvaardigheid en met een onstuitbare energie, een 

vrolijke duizendpoot, iemand die aan een nieuwe “Schwung” toe is.

Naast het deels zelfstandig voeren van correspondentie voor de directie 
verleent zij binnen onze niet altijd geoliede maar boeiende en gezellige 
organisatie alle voorkomende werkzaamheden wat betreft het beheer van 
de omvangrijke vastgoedportefeuille waaronder het afhandelen van tele-
foon- post en e-mailverkeer, het relatiebeheer, de afhandeling van klach-
ten, afwikkelen van  huurcontracten, de afhandeling van binnenkomende 
correspondentie en het verzorgen van commerciële mailingen etc.

Functie-eisen:
Onze opgewekte steun en toeverlaat
•	 Beschikt over een fenomenaal doorzettingsvermogen;
•	 Heeft ambitie, ‘drive’, en gevoel voor stijl en creatieve diplomatie;
•	 Is een gestructureerde doener, leergierig en enthousiast;
•	 	Is een slimme rasregelaar, heeft gevoel voor teamwork maar kan ook 

solistisch werken;
•	 Is flexibel, initiatiefrijk en pakt gevraagd en ongevraagd aan;
•	 Heeft de vasthoudendheid van een terriër;
•	 Improviseren en soms incasseren is haar eigen;
•	 	Heeft kennis van Word en Excel en ervaring met geautomatiseerde 

systemen;
•	 Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
•	 Heeft een verfrissende kijk op zaken;
•	 Neemt het heft graag in eigen hand;
•	 Heeft een boven gemiddelde inzet;
•	 Is multi-inzetbaar;
•	 Beschikt over een analytisch vermogen;
•	 Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Profiel voor de droomjob:
-  Niveau HAVO/MEAO/VWO al dan niet met voortgezette secretariële 

opleiding;
-  Ervaring op bijvoorbeeld een notaris- of makelaarskantoor, in de 

bouw- of aanverwante branche strekt tot aanbeveling;
- Leeftijd tussen de ca. 20 en 45 jaar;
-  Samenvattend: een duizendpoot, een natuurtalent voor wie het aandra-

gen van oplossingen een soort tweede natuur is.

Durf jij dit avontuur aan?? Stuur dan je sollicitatiebrief met recente 
pasfoto naar:

Elizen Vastgoed B.V.
t.a.v. de heer Gerard Lokate

email: glokate@elizen-vastgoed.nl
Postbus 193, 7390 AD  TWELLO

DIERENARTSEN

is dit een vroeger elftal van V&K en 
wie zijn de spelers? De foto is ons 
geschonken door mevrouw biljard.

Reacties naar Jan Siero 0571 273433 
of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van 
de Oudheidkundige Kring Voorst, 
www.okvvoorst.nl

Reactie week 47.
Er kwam geen reactie op de foto 
met hooibergen.

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


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

Problemen met 
uw kunstgebit?
Beslist niet nodig!

Open Dag Gratis* Klikgebit in Twello
Zaterdag 28 november van 11.00 tot 15.00 uur.

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

Meer weten?
Op zaterdag 28 november van 11.00 – 15.00 uur bent u van harte welkom op 
onze Open Dag. Wij geven u alle informatie over het Gratis* Klikgebit. Als u 
zich vooraf aanmeldt dan spreken wij met u een tijdstip af voor een gratis, 
vrijblijvend consult met de tandarts/implantoloog.

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

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

Jachtlustplein 1
7391 BS Twello

www.hetpraktijkhuis.tandartsennet.nl

Dekamarkt Twello

Multimate Twello

Brede Goorstraat 5

06 10 03 69 13
Brede Goorstraat 5 Twello
BezorgservicE
www.facebook.com/hoveniersbedrijfkoers

Openingstijden
Ma - Vrij  17.30 - 20.30 uur
Zaterdag  08.30 - 17.00 uur
Zondag  10.00 - 17.00 uur

LMB Nijbroek 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhoud en reparaties van:   
 Tractoren     
 Shovels 
 Graafmachines  
 Hooibouwmachines  
 Voermachines 
 Oogstmachines 

 
 

 
 
 
 

 
Verder staan wij klaar voor: 
 Laswerkzaamheden 
 Levering van onderdelen 
 Service op locatie 
 Storingen 

 

 Tel. 0571-292113    Gaarthepad 4                   
 Mobiel. 06-30858015   7397 NL   
 Email: info@lmbnijbroek.nl   Nijbroek 
  

Nu 10% winterkorting 
Op reparatie en onderhoud van trekker of machine  

a.s. vrijdag 27 november

10 oliebollen 
voor 5.00

beer

Voor leuke korting!

Zie onze coupons op

www.debanketbakkerij.nl

OP=OP

De lekkerste en 
mooiste chocoladeletters 

volop verkrijgbaar

UITDEUKEN 

ZONDER SPUITEN

“Geen briefje...?
Wij lossen het voor u op!” 

G.J. Hofman VOF, Lochemsestraat 34a, 
7396 PK de Vecht – Terwolde. Tel. 06 - 51 90 33 66
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de aed’s zijn gedurende 
openingstijden beschikbaar op de 
volgende locaties: 

bussloo
gebr. de haan, Bussloselaan 28 

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

Empe
dorpshuis ‘t oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

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

Nijbroek
dorpshuis de arend
Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
dorpshuis
Het Oude Veen 19, 055 5063130

Terwolde
café restaurant dorpszicht
Dorpsstraat 59, 0571 292022
coop de lelie
Molenweg 1, 0571 291209
sv terwolde, Sportcomplex Woldermarck
Everwijnstraat 35, 0571 291585
recreatiecentrum de scherpenhof
Bandijk 60, 0571 291731

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

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

Twello
jumbo binnendijk
Duistervoordseweg 11, 0571 287820
aan de stegge twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
gemeentehuis gemeente voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
schoneveld breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
sporthal jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
sportpark zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
zwembad de schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
snackbar kokkie
Molenstraat 44a, 0571 276060
globe reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
gebouw irene
Dorpsstraat 8
sv voorwaarts
Kerklaan 2, 0571 271332
zorgcentrum het grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
zorgcentrum st. Martinushof
Sint Maartenserf 85,  0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
vv activia
Vermeersweg 12, 0571 271308
rabobank twello
Dorpsstraat 24, 0571 287300
papillon, antoinette teelen
Donizettiplaats 50

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

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

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

Wilp (a)
bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
veehandel boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
bonhof bv
Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
attero, Sluinerweg 12, 088 550 10 00, 

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

Oproepen via 112

AED’s

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

40-jarig bestaan VSB 

Koninklijke onderscheiding 
voor Hans Luidens

Hans Luidens heeft zojuist de Koninklijke onderscheiding opgespeld 
gekregen van burgemeester Penninx, zijn echtgenote ontving bloemen. 

WiLP.- Afgelopen weekend stond de 
Volkssterrenwacht Bussloo (VSB) 
stil bij haar 40-jarig bestaan. Er wa-
ren diverse activiteiten tijdens de 
open dag bij de boerderij van de 
VSB aan de Bussloselaan. Bezoekers 
konden een ruimtevaart-expositie 
bezoeken en een kijkje nemen in het 
opblaasbare planetarium. Zondag-
middag was er een speciale lezing in 
de Dorpskerk van Wilp door weten-
schapsjournalist Govert Schilling. 
De lezing ging onder meer over `25 
jaar Hubble space telescope`. Voor-
dat de lezing van start ging nam 
burgemeester Jos Penninx even het 
woord. Hij feliciteerde de jubileren-
de Volkssterrenwacht en roemde de 
vele vrijwilligers. Dankzij de oprich-
ters Piet Koning en Hans Luidens is 
de VSB al jaren een plek waar lief-
hebbers van sterrenkunde regelma-
tig komen. 

ingespannen
In zijn speech richtte burgemees-
ter Jos Penninx zich tot Hans Lui-

dens die al 40 jaar beheerder van 
de Volkssterrenwacht Bussloo is en 

nog altijd het aanspreekpunt voor 
bezoekers is. Hij geeft rondleidingen 

en stuurt zestien vrijwilligers aan. 
Daarnaast is hij verantwoordelijk 
voor de donateursadministratie en 
verzorgt hij publiekslezingen. Alsof 
dit allemaal nog niet genoeg is on-
derhoudt hij ook nog het pand en de 
tuin, de publieksruimte en de par-
keerplaats. Hans Luidens is iemand 
die zich lange tijd ten bate van de 
samenleving heeft ingespannen en 
anderen heeft gestimuleerd. In aan-

wezigheid van zijn echtgenote, veel 
vrijwilligers en vrienden ontving de 
heer Luidens daarom de Konink-
lijke versierselen. De enigszins ver-
baasde, maar bovenal trotse Hans 
Luidens mag zich lid in de Orde van 
Oranje Nassau noemen. 
De diverse activiteiten van de Volks-
sterrenwacht trekken jaarlijks 4.500 
bezoekers. Met name de vrijdag-
avonden zijn populair. 

Brocante in Dorpskerk 
WiLP.- De commissie kerkactie houdt op zaterdag 5 december haar jaarlijkse 
brocante in de Dorpskerk van Wilp van 10 tot 14 uur. Diverse spullen, waar-
onder kleine meubels, boeken en voorwerpen uit grootmoederstijd zijn te 
koop. De handwerk dames hebben leuke dingen gemaakt. Ook worden er 
eigengemaakte kerststukjes verkocht. Graftakken worden op bestelling ge-
maakt. Bestellingen kunnen voor 1 december worden doorgegeven bij Hetty 
Vorselman tel.055-3123156 of bij Anita Huisman tel. 0571- 261203.  De op-
brengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk. 

aangesloten bij Netwerk Notarissen

www.DNSnotarissen.nl Rijksstraatweg 88, 7391 MT Twello
Telefoon (0571) 27 46 68

info@dnsnotarissen.nl

Netwerk Notarissen is een landelijk samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige 
notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u 
aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Voor meer informatie 
zie www.netwerknotarissen.nl.

Energielabel: de kachel wat lager!
Op die manier kun je de energiekosten drukken. “Vrogger” ging dat ook: 
“De kachel een paar graden lager en tegen de kilte van de herfststorm, die 
door scheuren en kieren het huis binnendrong, droeg je een warm vest en 
dikke wollen sokken. En deed de winter zijn intrede, dan genoot je van 
ijsbloemen op het slaapkamerraam. Ze bleven mooi en je hoefde ze geen 
water te geven.”

Is dit nog de situatie bij uw huis? Dan krijgt uw huis waarschijnlijk energielabel 
G. Slechter kan niet. Voor u misschien geen probleem, maar de jonge generatie 
huiseigenaren wil (anders dan “vrogger”) er lekker warmpjes bij zitten en óók 
niet te veel betalen aan stookkosten.
Per 1 januari 2015 is bij verkoop van woningen een energielabel verplicht. 
Dit label laat zien hoe energiezuinig een woning is en is bedoeld als stimulans 
voor energiebesparende maatregelen. Het aanleveren van een energielabel bij 
verkoop van een woning bestaat sinds 1 januari 2008. Een sanctie op het niet 
hebben van een energielabel was er niet. Per 1 januari 2015 is de wetgeving 
aangescherpt. Heeft u bij verkoop geen energielabel, dan riskeert u als verkoper 
een boete van maximaal € 405. Op het energielabel staat informatie over de in 
uw huis aangebrachte isolerende maatregelen. Woningen met een A-label zijn 
het energiezuinigst. Het energielabel is 10 jaar geldig. Een energielabel is niet 
verplicht bij de verkoop van Rijksmonumenten, provinciale of gemeentelijke 
monumenten en bij woningen jonger dan 10 jaar. 
Op dit moment gaan er stemmen op die zeggen dat een notaris dienst moet 
weigeren als er geen energielabel door de verkoper kan worden aangeleverd. 
Het is nog niet zo ver en of het zo ver komt, is de vraag.

Het label kunt u online aanvragen via www.energielabelvoorwoningen.nl van 
de Rijksoverheid. De kosten bedragen enkele euro’s tot tientjes. De gegevens 
worden vóór afgifte gecontroleerd dooreen erkend deskundige. Misschien is 
het sowieso verstandig een label aan te vragen. Dan weet u offi cieel hoe het 
zit met de energiezuinigheid van uw woning. Komt uw woning uit in een lage 
categorie, dan kan het u wellicht stimuleren om uw huis te verduurzamen om 
daardoor wellicht de verkoopbaarheid te vergroten? Maar die keuze is aan u, 
dat is niet mijn vak.



 Sluiting Kledingverhuur
Onze kledingverhuur sluit defi nitief haar deuren op 30 december 2015. 

Daarom kunt u vanaf nu alle kleding kopen voor een scherpe prijs!

Wij hebben onder andere:
�  Diverse galajurken

�  Kostuums

�  Themakleding (carnaval, jaren 70 etc.)

�  Luxe themakleding (middeleeuwen, 

 boerenkleding, uniformen)

�  Sinterklaaspakken & pietenpakken

�  Diverse dierenpakken.

                     

Wilt u een kijkje komen nemen?                                  
Dat kan op:

� Maandag 9.00 - 11.00 uur

� Woensdag 14.00 - 16.00 uur

� Vrijdag 9.00 - 11.00 uur

Ook kunt u ons tijdens deze openingstijden

telefonisch bereiken op: 06-12928578.

Kledingverhuur Twello in De Kruidentuin, 

Lenteklokje 3 in Twello.

Als u de Kruidentuin binnen komt, 

vindt u ons rechtdoor achter in de kas!

www.mensenwelzijn.nl

Mens en Welzijn Voorst
Locatie Kulturhus Jachtlust | Jachtlustplein 11 | 7391 BW  Twello

      (0571) 27 90 90        info@mensenwelzijn.nl

KRINGLOOP
DE CIRKEL

Geef uw spullen een 2e kans

- Complete woningontruiming
- Inkoop inboedels
- Verhuizingen
- Elke vrijdag een nieuwe actie
- Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur open

Heeft u spullen over?
U kunt het bij ons inleveren, of wij halen het gratis op.

Arnhemstraat 16, 7418 CL - Deventer
0570 - 59 48 24 of 06 - 303 763 80

3000 m2 winkelruimte
www.facebook.com/kringloopdecirkel

dagelijks
nieuwe
inbreng

www.kringloopdecirkel-deventer.nl

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,6 - 7,5 (l/100 km) / 27,7 - 13,3 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 175 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. 
Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
ACTIE IS GELDIG OP GESCHREVEN ORDERS VAN 19 NOVEMBER TOT EN MET 16 DECEMBER EN IS NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARD
UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

*Autotelex

HERWERS HYUNDAI
APELDOORN  Laan van de Dierenriem 29, tel. 055 - 369 6212
DEVENTER  Solingenstraat 3, tel. 0570 - 519 360
ZUTPHEN  Gelderhorst 2, tel. 0575 - 526 590
Maak snel een afspraak op herwers.hyundai.nl

KOM SNEL LANGS EN PROFITEER DIRECT!

€2.000,- KORTING!
 EXTRA KORTING BOVEN DE KOERSLIJST BIJ HERWERS HYUNDAI!

 Herwers Hyundai geeft tot en met 16 december €2.000,- extra inruikorting boven de koerslijst* 
 op alle modellen; de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai i40, Hyundai ix20 én de Hyundai Tucson.  
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

ROBERTO SARTO
c  o  l  l  e  c  t  i  o  n

ROBERTO SARTO
c  o  l  l  e  c  t  i  o  n

*M
uv

 s
ta

nd
aa

rd
- e

n 
fe

es
tc

ol
le

ct
ie

s

START DONDERDAG 26 NOVEMBER

PRE-SALE BIJ PIET ZOOMERS 

MODEMALL WILP    RIJKSSTRAATWEG 38    TEL. 0571 261 755
APELDOORN  ARNHEM   DEN BOSCH  DOETINCHEM  ENSCHEDE  HENGELO  LOCHEM  OLDENZAAL  ZWOLLE

WWW.PIETZOOMERS.COM

30%
KORTING*

*TOTALE HERFST- / WINTERCOLLECTIE

SHOP
ONLINE

WWW.PIETZOOMERS.COM

Prins Marcus de 1e en Prinses Patricia 
nieuw prinsenpaar 
DE VECHT.- Zaterdagavond 21 no-
vember is het nieuwe prinselijk paar 
van het Vrogge Reuiers Darp bekend 
gemaakt. 
Na een jaar lang te hebben geregeerd 
over ’t Vrogge Reuiers Darp konden 
Prins Robin de 1e , heerser over het 
Vechtse Reuiersdorp en over alle 
narren en narrinnen, Grootvorst van 
de Twellse molenvelden tot aan de 
Broeklander boulevard, Prinses In-
grid en adjudant Frans, zich op ma-
ken voor de laatste uurtjes. 
Voordat Prins Robin zijn scepter 
kon inleveren dankte hij aftredend 
raadslid en adjudant Frans Leerkes, 
25 jaar lid der Vrogge Reuiers en zijn 
vrouw Mariet voor hun bewezen 
diensten tijdens het carnaval en ove-
rige activiteiten van de vereniging, 
in het Vrogge Reuiers Darp.
De afvoer-commissie had voor deze 
gelegenheid een prachtige molen-
stomp in elkaar geknutseld waarin 
Prins Robin en Prinses Ingrid wer-
den afgevoerd.
Rond de klok van elf over tien kwam 
er een rolcontainer tevoorschijn, 
deze bleek na controle leeg te zijn. 
Een raadslid bemachtigde een kaar-
tenspel, met het uitdelen 
van deze kaarten kwam er één kaart 
tevoorschijn met een foto van de 
nieuwe prins:
Mark Balk, in het dagelijks leven 

kraan machinist bijgestaan door Pa-
tricia Dijkhof werkzaam als activi-
teiten begeleidster. Zij gaan nu door 
het leven als Prins Marcus de 1e en 
Prinses Patricia, met adjudant Robin 
aan hun zijde.
Prins Marcus de 1e, heerser over het 
Vechtse Reuiersdarp en over alle 
Vechtse narren en narinnen, Groot-
vorst van Vechtse omstreken, kon na 
het oplezen van de proclamatie ge-

lijk aan de bak, Herman Klomp werd 
geïnstalleerd als nieuw raadslid van 
de Vrogge Reuiers. Na het officiële 
gedeelte werd er in de zaal samen 
met onze gastverenigingen,
CV de Neutenkrakers, CV Pampus, 
een afvaardiging van CV de Lolle-
broeken, CV de Rossumdarpers en 
overige carnavallisten volop feest 
gevierd onder begeleiding van BB´s 
Party show.

Kerkwinkeltje 
TERWOLDE.- Net als voorgaande ja-
ren zal er ook dit jaar weer een winter-
verkoop van zelfgemaakte artikelen 
zijn in het Terwoldse kerkwinkeltje. 
U kunt denken aan kransen, kaarten 

en cadeautjes  voor Sinterklaas en 
Kerst. De verkoop is kleinschalig, 
geen massa, er is altijd parkeerruim-
te, maar… wees er snel bij want op 
is op. De verkoop wordt gehouden 

in de Cosmas en Damianuskerk van 
Terwolde  op: vrijdag 27 november 
a.s. van 13:30 uur tot 18:00 uur en za-
terdag 28 november van 9:30 uur tot 
12:00 uur. De koffie staat klaar.

Kerstmarkt 
protestantse 
kerk
KLaRENbEEK.- bij de Protestant-
se kerk aan de Woudweg wordt 
op zaterdag 12 december een 
kerstmarkt gehouden van 10.00 
uur tot 13.30 uur.

Begin december beginnen er dames 
met het maken van rouwtakken en 
mooie kerststukken. Veel creatieve 
mensen zijn al bezig met kleine 
kerststukjes maken en vogelvoer op 
creatieve wijze te verwerken.
Op deze kerstmarkt is er een ver-
loting,  er staan kramen met hand-
werkjes, kaarsen en meer.
Natuurlijk wordt de inwendige 
mens ook niet vergeten, er is lekkere 
boerenkool met worst en erwten-

soep. Tijdens de kerstmarkt worden 
er ook verse oliebollen gebakken en 
verkocht, om zeker te zijn van olie-
bollen kunt u deze bestellen via olie-
bollenklarenbeek@hotmail.com. 

Het veranderende 
landschap 
DE WORP.- Vanaf 14 juni 2012 maakte Roelie Zanting, bewoonster van 
De Hoven, bijna dagelijks een foto op een vast tijdstip, vanaf een vast 
punt op de spoorbrug tussen de wijk De Hoven en Deventer.  Zo ont-
stond een tijdsbeeld.

Zij begon met fotograferen om niet te vergeten hoe het was, vanuit betrok-
kenheid. Zonder ideeën over het eindproduct. Gewoon registreren. Nu staan 
de beelden achter elkaar, in de vorm van een boekje en een animatie. De 
eerste foto toont het begin van de verandering van het stukje land tussen de 
wijk waar zij woont en de rivier de IJssel. Door Ruimte voor de Rivier ziet dit 
stukje land er nu heel anders uit.  

De animatie is in de maand november te zien in Filmhuis De Keizer. Het 
boekje is te koop onder andere in het Filmhuis, bij de Hipshop, de VVV 
en bij boekhandel Praamstra in Deventer. Kijk voor de animatie op www.
isroelie.nl 

mailto:oliebollenklarenbeek@hotmail.com
mailto:oliebollenklarenbeek@hotmail.com


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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

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

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

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

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

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

PUNTJES

Fam. Hulscher Grotenhuisweg 55, 7384 CT Wilp (Posterenk)
Tel. 06 - 13 02 93 63 - (0571) 26 13 20    

www.famhulscher.nl

Keuze uit diverse 
soorten en maten:  

Fraseri, zeer aan te bevelen, 
een mooie slanke naaldvaste 

donker groene boom
Picea Omorica (blauwspar)

Picea Pungens glauca
Fijnspar
Nordman

Bomen worden gratis ingepakt
Diverse kerstbakjes

Standaard/schaal geen “gedoe” met plaatsen
boom staat altijd recht, water toe te voegen, herbruikbaar

Verkoop start op 1 december!
Openingstijden de hele week van 8.30 tot 19.00 uur

Al 35 jaar 
kwaliteit

Ook dit jaar weer het adres 
voor uw kerstboom

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports -  Graaf werkzaamheden met minigraver
-  Onderhoudswerkzaamheden
-  Uw specialist voor grondverzet in   
 kleine ruimtes
-  Tevens vakman in sloop- en straat  
 werkzaamheden

Zandenallee 5, 7395 PC Teuge Tel. 055-323 19 70 
Mob. 06-53289600 Fax 055-323 19 01

- 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

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

Stihl going 
Strong

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

tweet van de week: Gun je brein op de tijd zijn rustmoment. 
Surf naar: www.voorst.pvda.nl

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@

scheidingswijze.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 twellotra-
ding.com 06 14 10 10 86 of 

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 
(055) 3232418

Discoteam-Moonlight voor al uw disco’s, feesten en 
presentaties. Tel. (0571) 27 61 39 of www.discoteam-

moonlight.nl

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

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

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

06-14101933

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Vers gekookte
Bieten 500 gram  0.99

  
heel kilo 0.99

  
20 stuks 2.99

  
heel kilo 0.99

  
10 stuks 2.99

Witlof klasse 1

Mandarijnen
Kom proeven van deze top kwaliteit!

Andijvie

Sinaasappels
Zoete navel 

Klasse 1

www.buurmantwello.nl

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.99 1.49

1.10

1.291.99

Katenspek

Bekijk ons Stamppotbuffet op
www.buurmantwello.nl

Kip kerry Salade
uit eigen keuken

Rollade Schijven

Kip Piri-Piri
uit eigen keuken

Bacon
uit eigen worstmakerij

26 t/m 30 november 2015

100 gram 100 gram

5 halen 4 betalen

100 gram100 gram

K k K

R

Surprise 
pakketje

150

Een verrassende vulling van

gehakt met een vleugje 

oosterse kruiden.

per stuk

Rollladadee SSchiijvj enR

SSSurprise

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

per stuk 3,-

1.50

1.50

10.00

Overheerlijk
Kabeljauw vinken

Lekker makkelijk
Visvariatie roerbak

Lekker warm, vers gebakken
Lekkerbekken

100 gram

100 gram

4 voor



Pagina  9 Voorster NieuwsWoensdag 25 november 2015

Eerste boom geplant op 
Landgoed Klarenbeek

KLaRENbEEK.- Zaterdag 21 no-
vember werd de eerste boom geplant 
op Landgoed Klarenbeek voor het 

project ‘Kwaliteitsimpuls landschap 
Klarenbeek’. Dit is een gezamenlijk 
beplantingsproject van de gemeente 

Voorst, provincie Gelderland en 
Klarenbeeks Belang uitgevoerd door 
Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land. 

Iedereen werd voordien welkom ge-
heten in de Galerie Bij Krepel onder 
het genot van een kop koffie/thee. 
Aansluitend volgde de uitgifte van 
250 bomen en 5.000 struiken.

Eerste boom geplant op Landgoed Klarenbeek.

Activiteiten kerstvakantie Dorpshuis
TEuGE.- Op woensdag 23 de-
cember kan men in het dorpshuis 
van Teuge terecht voor een leuke 
schilderworkshop of workshop 
decopatch. beide workshops zijn 
geschikt voor zowel kinderen als 
volwassenen en duren 2-3 uur en 
worden georganiseerd door buiten-
huis Groepsuitjes uit apeldoorn. 

Workshop Decopatch
Met speciaal decopatch papier en 
lijm, kan men een vorm beplakken 
en pimpen. Er zijn diverse doosjes en 
formaten. Men scheurt het decoratieve 
papier in stukjes en plakt het met spe-
ciale lijm op een voorwerp naar keuze. 
Kosten zijn EUR 15,00 per persoon.

Schilderworkshop
Zelf zo’n leuk portret schilderen met 
acrylverf? Dat kan op een doek van 
30x40cm en men kan kiezen uit di-
verse afbeeldingen. Met wat hulpmid-
delen lukt het iedereen, ook zonder 
ervaring. Kosten zijn ook hier EUR 
15.00 per persoon. Datum: woensdag 
23 december 2015. Tijd: 13.30 – 17.00 
uur. Locatie: Dorpshuis Op den Toega,  
Info en inschrijven: www.buitenhuis-
groepsuitjes.nl of 06-27562076. 

Oliebollenverkoop Crescendo
WiLP.- Muziekvereniging Crescendo verkoopt vrijdag 27 november oliebol-
len. Het recept voor de lekkernij komt van bakker Gerrits uit Wilp. Leden 
verkopen de oliebollen in Wilp, Bussloo, Posterenk, Wilp-Achterhoek, de 
Klei en Voordersteeg. Wie de verkopers heeft gemist kan terecht in dorpshuis 
De Pompe vanaf 18:00 uur. Bellen kan ook, 0571-261529

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

Donderdag 26 t/m zaterdag 28 november 2015

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

Stamppot Zuurkool 
met spekjes

Navel 
Sinaasappelen

Parel Aardappelen

Boerenkool

Kant en Klaar

Spaanse Klasse 1

Smaakvol en iets bloemig

DE LAATSTE WEEK!

500 gr.

10 voor

5 kilo

10 x 300 gram

€ 2.49

€ 2.99

€ 2.99

€ 7.99
“ik heb mijn stoute schoenen in de hoek gezet!”

“DE SCHOEN ZETTEN”

Laat de kinderkens tot Mij komen
‘Laat de kinderkens tot Mij komen’. Weken geleden stond ik nog even stil bij 
deze tekst op de gevel van onze school. Toen kwam ik er achter dat onze school 
plotseling de deuren pas om 8.25 uur open deed. Er zijn dan nog 5 minuten 
over om te zorgen dat er een paar honderd leerlingen binnen komen, jas op 
hangen en de tas weg zetten, lunchspullen er uit halen, en vervolgens om klok-
slag 8.30 uur op tijd in de klas te zitten. Om nog maar te zwijgen van al die ou-
ders die dan op het allerlaatste moment de auto parkeren bij het gemeentehuis, 
wat dan ook weer problemen oplevert. Maar sinds deze week is het 8.20 uur 
geworden, dus er zit een kleine verbetering in zo tijdens deze wintermaanden. 
Wie ook heel druk zijn met het wel en wee van onze kinderen, zijn de scholen 
in het voortgezet onderwijs. Onlangs zijn we nog even op de scholenmarkt 
geweest op het AOC, waar alle scholen uit Deventer, Apeldoorn en Twello zich 
presenteren. Het AOC hier in Twello doet het goed. Kinderen die hier naar toe 
willen moeten zich aan het begin van het schooljaar, als ze nog maar net in 
groep 8 zitten, al aanmelden. Anders zit het AOC vol. Het Veluws college, ook 
in Twello, doet het volgens mij ook goed. Straks staat er een nieuw schoolge-
bouw naast het treinstation, dus dat kan niet beter zou je zeggen. Twello en 
omgeving heeft veel jeugd, grote aantallen moeten dagelijks naar Deventer en 
Apeldoorn om naar de havo en het VWO te gaan.  Dan is een school met mavo, 
havo en VWO in het centrum van Twello een uitkomst. Er komt straks een ge-
heel nieuwe school, maar alleen voor de onderbouw zoals dit nu ook al is. Dus 
er verandert bij het Veluws college helemaal niets, behalve dan het gebouw. 
Jammer, dan gaat het wat ons betreft dus niet door. Onze kinderen, en vele 
anderen bij ons op school gaan dan direct naar Deventer of Apeldoorn waar 
ze hele schooltijd op dezelfde school kunnen volgen. Ander punt van zorg is 
het verkeer. Het valt me op dat het verkeer in Twello enorm toeneemt. Dat kan 
komen door alle nieuwbouw, waardoor er veel meer mensen over dezelfde 
wegen moeten rijden. Daar komt het bouwverkeer dan ook nog bij. En als er file 
is op de A1, dan loopt het verkeer op b.v. de H.W. Iordensweg ook meteen vast.
Oversteken wordt dan ook soort Russische roulette. Jaren geleden zag ik bij 
een toenmalige boerderij op de hoek van de Doornweerdstraat al een stop-
licht staan om de melkkoeien veilig over te laten steken, en ook in Klarenbeek 
zie ik voor school een verkeerslicht staan dat oranje knippert. Ooit hoorde ik 
iemand vertellen die vanuit het westen hier kwam wonen, dat hij het zo bij-
zonder vond dat hier nergens verkeerslichten staan. Als ik zelf vroeger vanuit 
het westen kwam, dan was ik altijd weer blij als ik Amersfoort voorbij was, om 
zo het rustige oosten tegemoet te rijden. Maar vroeger is voorbij, het lijkt hier 
bij ons in onze gemeente ook wel soort Randstad. En daar horen ook passende 
verkeersmaatregelen bij.

En nu nog even iets heel anders.  Regelmatig lees ik in het Voorster Nieuws 
berichtjes van mensen die ooit op vakantie zijn geweest naar een mooi vakan-
tieadres, en er toen achter kwamen dat het er buiten de poorten van het resort 
toch niet allemaal zo gezellig uit ziet.  Maar nu hoorde ik pas dat er ook een 
groepje mensen uit onze gemeente naar een land zijn geweest, waar niemand 
normaal gesproken naar toe zou gaan, en al helemaal niet voor vakantie. Een 
groep vrijwilligers vanuit de kerken van Wilp, Voorst en Klarenbeek zijn in 
september flink aan de slag gegaan in Moldavië. En als ik zeg flink dan bedoel 
ik ook flink: palen in de grond graven voor een hekwerk in de stenige bodem, 
beton draaien etc. Een land met grote armoede, en dat hier gewoon in Europa. 
Geholpen door inwoners uit onze gemeente!

Ik wens u het beste voor u en de uwen.
Derk van Eext

Dennenlust wordt gezinsvervangende instelling

Herinrichting De Vecht

KLaRENbEEK.- Op het terrein van 
Dennenlust aan de Hoofdweg in Kla-
renbeek komt zeer waarschijnlijk een 
gezinsvervangende instelling. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten in principe mede-
werking te verleden aan de wijziging 

van het bestemmingsplan om dit 
mogelijk te maken. Het is de bedoe-
ling dat de huidige bebouwing wordt 
gesloopt en dat Pluryn op het terrein 
nieuw gaat bouwen. 

Er ligt al een concreet plan om een in-

stelling te realiseren waarbij jongeren 
kunnen worden opgevangen. Het is 
nog onbekend hoeveel jongeren een 
plek kunnen krijgen in Klarenbeek. 

DE VECHT.- De gemeente stelt een 
bedrag van 10.000 euro beschikbaar 
om de Beentjesweg, Kerkstraat en een 
gedeelte van de Avervoordseweg in De 
Vecht opnieuw in te richten. 
De gemeente pakt de herinrichting aan 

tegelijk met de sanering van het oude 
benzinestation aan de Kerkstraat. De 
bodem is aldaar verontreinigd. 

De vorige eigenaar betaalt mee aan de 
sanering. Wethouder Van der Sleen 

(GB) verwacht dat de reconstructie 
in februari 2016 kan beginnen. Voor 
die tijd gaat het college in gesprek 
met omwonenden om te inventari-
seren wat de wensen van inwoners 
van De Vecht zijn. 

http://www.buitenhuisgroepsuitjes.nl
http://www.buitenhuisgroepsuitjes.nl


Tullekensmolenweg 119 
7364 BB Lieren. 

Telefoon 055-5061860 

Remeha Calenta 28c 
met iSense 
klokthermostaat
nu compleet 
aangesloten voor 
€ 1495,-*
*  Neem contact met ons op

en vraag naar de voorwaarden.

24 uur 

storings-

dienst

www.installatiebedrijfjanssen.nl

€ 80,-
retour van 

Remeha
€150,-
retrour van

Remeha

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Veilinggebouw Apeldoorn 
sinds 1960, vraagt alles op 

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

055 5216957

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

zorgverzekering. info: 06 15 
86 27 04

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

Alzheimer Nederland afdeling Oost Veluwe

Actief en betrokken bestuur zoekt uitbreiding met 
2 bestuursleden voor de functies van

* Belangenbehartiger regio Voorst
* Fondsenwerving
Het bestuur vergadert op de 3e woensdag van de maand 
van 17.00 –19.00 uur, locatie Apeldoorn.
Bent u maatschappelijk betrokken en wilt u een zinvolle bijdrage 
leveren aan het welbevinden van mensen met dementie en hun 
naasten, dan zijn wij op zoek naar u!
Een bescheiden reis- en onkostenvergoeding.

Belangstelling?
Meer informatie vindt u op onze website 
www.alzheimer-nederland.nl/oostveluwe
Wilt u reageren, stuurt u dan een mail aan 
oveluwe@alzheimer-nederland.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

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

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

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

WWW.VOORSTERNiEuWS.NL

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

Klachten over bezorging:
all-inn verspreidingen 

Tel. (0571) 27 41 37

WEERFOTO.NL
Elektra installatiesElektra installaties

Gas/Water/SanitairGas/Water/Sanitair

Data installatiesData installaties

CV installatiesCV installaties

DakDak-- en zinkwerkenen zinkwerken Service Service -- OnderhoudOnderhoud

Inspectie Inspectie -- RapportageRapportage

Advies Advies –– BegeleidingBegeleiding

HAMU totaalinstallateur V.O.F.
Kruisakkerweg 10
7391 GA   Twello

www.hamutwello.nl

Jan Willem HartgersJan Willem Hartgers
jwhartgers@hamutwello.nl
06-22368297

Stefan MulderStefan Mulder
smulder@hamutwello.nl
06-52403850

Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/apeldoorn

En dat willen wij graag aan je laten zien. Op vrijdag 27 november vanaf 

13.00 uur ben je welkom voor een suikerspin (of een kop koffie). Raad het aantal

pepernoten in de pot, en hij is voor jou. We zien je graag op Dorpsstraat 24.

De verbouwing van ons kantoor in Twello is klaar

op 27
november in
Twello?

Kom jij bij
ons kijken...

Advent in 
Dorpskerk 
TWELLO.- Op zondag 29 november 
begint de periode van Advent. Het 
zijn de donkerste weken van het 
jaar, een periode van inkeer waarin 
Christenen zich voorbereiden op 
Kerst, het feest van het licht waar-
bij de geboorte van Jezus herdacht 
wordt. 
Op de vier adventszondagen wor-
den in de Dorpskerk van Twello 
bijbelverhalen verteld ter voorberei-
ding op het kerstfeest. Die verhalen 
hebben dit jaar als thema ‘tijd’. Toen 
Jezus geboren werd, was het de tijd 
van de machtige keizer Augustus 
en koning Herodes; of was het juist 
‘tijd’ voor iets anders en brak er met 
zijn geboorte een nieuwe tijd aan?
Ook de kinderen worden meegeno-
men in deze verhalen. In de kerk 
hangt een klok en elke zondag wordt 
een deel van de wijzerplaat vervan-
gen door een afbeelding van een ver-
haal. Zo kun je zien dat de tijd van 
Kerst steeds dichterbij komt. Tijdens 
het verhaal voor de volwassenen 
horen de kinderen hún versie in de 

kindernevendienst. De adventsdien-
sten beginnen telkens om 10.00 uur 
en na afloop is er gelegenheid om 
koffie te drinken en elkaar te ont-
moeten in dorpshuis Irene, naast de 
kerk.
Aanstaande zondagavond, 29 no-
vember, is er om 19.00 uur in de 
Dorpskerk bovendien een Advents-
vesper. Van oorsprong is de vesper 
één van de zeven dagelijkse gebeds-

vieringen die het levensritme van 
een kloostergemeenschap bepalen. 
De vesper is de gebedsviering aan 
het begin van de avond. Het karakter 
is anders dan de morgenvieringen, 
meditatiever; er ligt minder nadruk 
op verkondiging, en meer op stilte. 
De cantorij verleent haar medewer-
king, dus er is veel ruimte voor mu-
ziek. Het thema zal zijn: Tijd om te 
verwachten.

Afscheidsconcert The Buffoons 
TERWOLDE.- Vrijdag 11 december verzrogen The buffoons voor de al-
lerlaatste keer een spetterend optreden. 

Graag wilde de band nog een keer 
een geweldige avond hebben met de 
fans. Het bijzondere aan deze avond 
is dat Brasserie Kriebelz de locatie 
moest zijn waar zij dit wilden gaan 
doen. 

U gaat genieten van een drankje, een 
lekker hapje en tussendoor maakt 
u een dansje op de dansvloer. The 
Buffoons kunnen op een rijke his-
torie bogen, die teruggaat tot ver in 
de roemruchte “sixties”. Hun inter-

nationale bekendheid danken zij 
aan hun opvallende ‘close-harmony’ 
zang. In de 60- en 70-er jaren scoor-
den zij in totaal 10 Top 40 noterin-
gen (waaronder 4 Top 10 hits) en 
nog eens 5 tip noteringen in dezelfde 
lijst. Aanvang 20.00 uur. Entree 7,50 
euro. Voorverkoop Brasserie Krie-
belz vanaf  woensdag 25 november.
                              

Bewolking

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

bedekkingsgraad
Deze bewolkingsaanduidingen zijn ontleend aan de meteorologische 
codeberichten, waarin de bedekkingsgraad wordt opgegeven. Dit is een 
getal dat aangeeft welk deel van de voor de waarnemer zichtbare hemel 
door wolken is bedekt.

Het komt ook voor dat het geheel bewolkt is terwijl de zon zichtbaar 
blijft. In dat geval wordt bij de Nederlandse weerstations alleen de hoe-
veelheid schaduwgevende bewolking in het weerrapport vermeld als 
licht of half bewolkt.

Weersverwachtingen
In de weersverwachtingen worden wijzigingen van de bedekkings-
graad aangegeven met termen als “toenemende bewolking”, “meer 
bewolking”, “minder zonnig” of “meer zon”. “Wisselend- of veran-
derlijk bewolkt” betekent dat de bedekkingsgraad grote veranderingen 
vertoont.

Weer iets zachter
Na een paar koude nachten gaan we de komende dagen toch weer  wat 
zachter weer krijgen.
Donderdag een droge dag met een afwisseling van zon en wolken bij 
9 graden.
Vrijdag een regendag, dan kan er over de gehele dag regen vallen.
Zaterdag weer droog met zon en wolken bij 8  graden.
Zondag weer buien met overdag 7 graden.

Mark Wolvenne
Terwolde

http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/mist
http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/zware-neerslag
http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/onweer
http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/storm


Zonnenbergstraat 46  7384 DL Wilp  T 055 - 323 12 63  F 055 - 323 20 50  info@bonhof.com

Eerst naar Bonhof...

Kom ook je ‘doe-het-zelf’ 
klomp zetten bij ons in 

de winkel! Download de 
klomp via onze website.

Vanaf 14 november tot en met 
31 december betaalt u geen BTW 

over onze speelgoed artikelen.

Vanaf 14 november tot en met 
31 december betaalt u geen BTW 

over onze speelgoed artikelen.

Het zorgteam van Huis 
Hunderen

De dagelijkse zorg voor de bewoners van 
Huis Hunderen is in handen van een ervaren 
zorgteam. Onder leiding van manager 
Huis Hunderen Xandra van Haren biedt 
de particuliere woon- en zorgvoorziening 
zorg, aandacht, bescherming en welzijn.  
“De bewoners van Huis Hunderen 
kunnen in hun eigen appartement ‘thuis’ 
wonen, maar dan wel beschermd en met 
kwalitatief hoogstaande 24-uurszorg die 
geheel op maat wordt aangeboden en altijd 
beschikbaar is.”

Alle tijd en rust voor persoonlijke aandacht
“Wonen in Huis Hunderen is uniek. Door 
de bijzondere omgeving, maar ook vanwege 
de zorg en welzijn van hoge kwaliteit. Ons 
team bestaat uit ervaren verpleegkundigen 
en verzorgenden, die gespecialiseerd zijn in 
het bieden van ouderenzorg en betrokken 
zijn bij het welzijn van de bewoners. In Huis 
Hunderen nemen we alle tijd en rust voor 
warmte en persoonlijke aandacht,” aldus 
Xandra van Haren.

Persoonlijk zorgplan
Met een persoonlijk zorgplan wordt de zorg 
tot in alle details afgestemd op de behoefte 
van de individuele bewoners. “Daarin staat 
de persoonlijke zorg beschreven die het 
zorgteam dagelijks uitvoert. Uiteraard hoort 
daar ook specialistische zorg bij. Daarvoor 
werken we nauw samen met diverse 
specialisten zoals fysio- en ergotherapeuten, 
logopedisten en geriatrisch specialisten. En 
als een bewoner naar het ziekenhuis moet, 
zijn er altijd vrijwilligers beschikbaar voor 
begeleiding.”

De zekerheid van kwaliteit
Xandra van Haren: “Het vaste zorgteam 
is in dienst van Huis Hunderen. Om de 
kwaliteit van onze zorg te waarborgen 
werken we nauw samen Trimenzo; een 
moderne en veelzijdige organisatie die 
kwalitatief hoogstaande welzijn-, woon- en 
zorgdiensten biedt in Twello en omgeving. 
Onze bewoners kunnen rekenen op de 
hoogste kwaliteit.”
 

Voor meer informatie, het aanvragen van een brochure of een rondeiding in  Huis Hunderen:
t: 088 - 165 16 50    

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

www.huishunderen.nl

•	 Particuliere woon- en zorgvoorziening 
voor ouderen.

•	 Warme en persoonlijke zorg door een 
professioneel zorgteam.

•	 Welzijn aansluitend bij de wensen en 
belevingswereld van de bewoners.

•	 Plezierig en veilig wonen in een 
historische en landelijke omgeving met 
het comfort van nu.

Open vanaf 1 december

 Nog wooneenheden       

         beschikbaar! 
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Dorpsstraat 26 D Twello
(boven de Rabobank)

www.anytimefitness.nl

Start voorverkoop! 
zaterdag 28 en

zondag 29 november

Schrijf je nu in 
en profiteer van 

levenslange korting!

Anytime Fitness Twello

Papier Pieten 

TWELLO.- afgelopen zaterdag kreeg SV Twello onverwachte hulp bij 
het ophalen van het oud papier.  

Expositie internationale 
meesters klassieke muziek
WiLP.- In de Dorpskerk van Wilp is 
ter gelegenheid van het 25-jarig jubi-
leum van de Internationale Stichting 
Internationale Apeldoorn een foto 
expositie ingericht. Herman van de 
Vijver heeft bekende Nederlandse 
en Europese meesters klassieke mu-
ziek geportretteerd. De foto’s waren 
eerder dit jaar te zien in Orpheus. 

De tentoonstelling is nog te zien tij-
dens evenementen die tot 30 novem-

ber in de dorpskerk plaatsvinden. Zo 
organiseert Lionsclub Voorst er op 
vrijdagavond 27 november een be-
nefiet concert van met violist Koen 
Stapert (4men-4strings) in de hoofd-
rol. Zaterdagmiddag 28 november 
om 15.00 uur vindt het eerste deel 
plaats van Beethoven Compleet! Het 
gaat hier om een samenwerking met 
Masterclass Apeldoorn en de Stich-
ting Paleisconcerten.  Voor meer in-
formatie: www.dorpskerkwilp.nl

Schoen zetten bij  
De Kleine Wereld
TWELLO.- Het was al donker toen 
de kinderen van de onderbouw-
groepen van ´De Kleine Wereld´ op 
donderdag 19 november ’s avonds 
om 18.30 uur hun schoen mochten 
zetten. Ze kwamen allemaal vol ver-
wachting in pyjama naar school, de 
meesten nog met natte haren van het 
douchen. De kinderen hadden een 
mooi plekje voor hun schoen uitge-
zocht. Ze werden bij het versierde 
bed van Sinterklaas neergezet. 

Wat zal de Sint verrast zijn door de 
prachtige tekeningen en lekkernijen 
voor het paard. De kinderen zongen 
uit volle borst sinterklaasliedjes en 
al snel kwamen er twee Pieten op 
bezoek. Ze deelden pepernoten uit 

en zongen samen met de kinderen 
liedjes. De ouders konden ondertus-
sen genieten van een heerlijk kopje 
koffie of thee. Voordat alle kinderen 
weer terug naar huis gingen om hun 
bedje op te zoeken, las de juf nog een 
spannend verhaal voor over Piet Pa-
blo die verliefd was op juf Noël. Pa-
blo bracht vele nachtelijke bezoekjes 
aan de school. Gelukkig was juf Noël 
ook verliefd op Pablo. De volgende 
morgen kwamen de kinderen ze-
nuwachtig naar school. Zou de Sint 
vannacht op bezoek zijn geweest? 
Jazeker, de Sint heeft alle kinderen 
verblijd met een zakje pepernoten 
en twee hartjes in hun schoen. Voor 
de bovenbouw lagen de pepernoten 
in de eigen klas. 

Twee Pieten hadden een beetje ge-
noeg van het klimmen door schoor-
stenen en dat bracht de Sint op het 
lumineuze idee ze wat zwaarder 
werk te laten doen. SV Twello was 
akkoord en zo kon het gebeuren dat 
de Pieten achter de vuilniswagen erg 
nuttig werk verrichten. Natuurlijk 
kregen ze veel bekijks en ze waren 

zo slim geweest iets voor de kinde-
ren die ze onderweg tegen kwamen 
mee te nemen. SV Twello tevreden, 
inwoners van Twello tevreden en de 
twee Pieten? Als het kon wilden ze 
wel elke maand helpen. Helaas zijn 
ze volgende maand alweer vertrok-
ken. Misschien volgend jaar? Pieten, 
bedankt!

Het paradijs Europa door de ogen 
van een vluchteling
TWELLO.- Je geeft je hele leven, je 
geld en je familie op om in Europa 
een beter leven te vinden. Maar wat 
als Europa niet is wat je denkt? Op 
1 december vertonen we de docu-
mentaire ‘Suprising Europe: the life 
and times of Ssuuna Golooba’. Deze 
film uit 2011 is door de huidige 
vluchtelingensituatie onverwacht 
actueel. De hoofdpersoon is een eco-
nomisch vluchteling die met hulp 
van zijn familie naar Nederland is 
gereisd. Eenmaal aangekomen ont-
dekt hij dat het geld hier niet voor 
het oprapen ligt. Maar thuis gelooft 
niemand hem en denkt iedereen dat 
hij een rijk man is. Hij zet daarom 
een multimediaproject op om jonge-

ren uit Afrika te ontmoedigen naar 
Europa te komen: Suprising Europe. 
De documentaire van vanavond gaat 
over zijn leven in Nederland en het 
opzetten van dit project. Het is een 
interessante doorkijk in het leven 
van een economisch vluchteling en 
de motivaties van hen en van de 
achterblijvers. Na de documentaire 
is er gelegenheid tot discussie en 
napraten. Deze filmavond wordt ge-
organiseerd door de oecumenische 
werkgroep Bezinning en Inspiratie 
Twello. Locatie: Openbare Biblio-
theek Twello, datum: dinsdag 1 de-
cember. Vanaf 19.30 bent u welkom, 
de film start om 20.00. Entree: 2,50 
inclusief koffie/thee.



meer dan

10.000
euro aan
prijzen!

U ontvangt bij een besteding vanaf € 10,- 
één coupon met daarop een unieke code. 

Met deze code maakt u kans op fantastische prijzen!

looptijd actie 16-11-2015 t/m 4-12-2015 

www.intwello.nl       facebook.com/intwello
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sinterklaas winkelen
Voor de leukste en voordeligste Sinterklaas cadeaus kom je winkelen in Twelloo

We geven onder het genot van een drankje GRATIS Huidadvies en 
presenteren met andere ondernemers uit Twello o.a. leuke kleding, 
accessoires, cadeautjes en geven een workshop.

Leuk voor de December maanden!

WANNEER: Woensdag 25 november
HOELAAT: 19:00 tot 21:00 uur
WAAR: BENU Apotheek Twello, Raccordement 8

Pinnen is deze avond helaas niet mogelijk.

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door: Kapper Trend 4 You, 
Schoenen van Rein, Hannah, Uw Topslijter, De wereldwinkel, De 
klusjesmevrouw, Iza Kleding en Atelier Lucia

KOM NAAR ONZE GRATIS 
LADY’S NIGHT!

A P O T H E E K

Gratishuidadvies

1056962_Flyer 148x210.indd   1 04-11-15   13:31

Zachte landing1 Ontspannen stabiliteit2 Natuurlijke afwikkeling3

De Finnamic schoen is de 
“persoonlijke trainer” van uw voeten 
en maakt u fit. Hij is goed voor uw 

enkels, knieën en ruggewervel. 

Stap voor stap bouwt u 
conditie en kracht op, doordat
de bol gevormde zool u steeds 

stimuleert.

   

stap in de wereld 
van finnamic

Wilt u dit ook ervaren?
Bezoek dan de gezellige

FinnComfort Dag bij
Schoenen Van Rein in
Twello op donderdag
26 november
Met een extra grote collectie,

een gastvrij kopje koffie of

thee en uitgebreid advies van

zeer ervaren medewerkers. 

Jubilarissen FNV Bouw gehuldigd

VOORST/TWELLO.- Ook dit jaar 
weer heeft de FNV Bouw afdeling 
Twello/Voorst haar jubilarissen in 
het zonnetje gezet. Het feest werd 
vrijdagavond gevierd in Brasserie 
Korderijnk. Na de gebruikelijke kop 
koffie met cake werd iedereen wel-
kom geheten door voorzitter Aad de 
Mooij. Op deze avond werden ook 
alle aanwezige jubilarissen gehul-
digd voor hun jarenlang lidmaat-
schap. Voor de partners waren er 
bloemen. Van de 37 jubilarissen wa-
ren er nog 18 aanwezig. Jan Vreman, 

oud districtbestuurder van de afde-
ling Oost, heeft de aanwezige leden 
gehuldigd. 
Nadat de huldiging werd onder ge-
not van een hapje en een drankje 
de avond goed besteed. De muziek 
werd verzorgd door Benny Wage-
naar.
Al die jaren werd de FNV bij Korde-
rijnk gastvrij ontvangen en de bedie-
ning was als vanouds. Het bestuur 
heeft besloten dat in deze samen-
stelling het de laatste keer is dat de 
afdeling Twello/Voorst de jubilaris-

sen huldigt.
De jubilarissen die aanwezig waren:
25 jaar lid  J.W. Koers, R. Oldenmen-
ger 
40 jaar lid H.J. Balster, J.van Duren, 
T. van Schaik, J.H. Vredegoor, W. 
Vriezekolk
50 jaar lid W.H.J. Bloem, M.P.J. Gan-
zevles, M.G. Jutten, D.J. Mulder, T.J. 
Straatman,
60 jaar lid W.A.F. Dolman-Borgonje, 
W.G.J. Havekes, J.W.M. Huisman, 
J.H.  Hurenkamp, E.M. Kerkmeijer, 
H.van Maaren

De jubilarissen.

Molenstomp De Vecht 
gesloopt 
DE VECHT.- De molenstomp op 
De Vecht wordt na jaren getouw-
trek gesloopt. Dat meldt het col-
lege van burgemeester en wet-
houders aan de gemeenteraad.  

Van eind 2013 tot oktober 2015 heeft 
het college in overleg met Plaatse-
lijk Belang De Vecht geprobeerd de 
resten van molen De Koekkoek in 
De Vecht te verkopen. Tot op heden 
bleef dit zonder resultaat. 

Daarom besluit het college nu de ka-
vel netjes te maken, maar de molen 
wordt voorlopig nog niet helemaal 
afgebroken. De opstallen worden 

verwijderd, de molenstomp wordt 
afgebroken tot een hoogte van 1.20 
meter. Wethouder Lagerweij (GB): 
“Helemaal weghalen kan altijd nog, 
we willen eerst kijken of we het ge-
bied zo in kunnen richten dat de 
molenstomp de herinnering aan het 
verleden levend kan houden.” Er is 
ruimte voor woningbouw rond de 
molenstomp. 

Lagerweij hoopt de resten van de mo-
len te kunnen verwerken in bijvoor-
beeld een hofje of ander centraal punt.  
De wethouder verwacht dat voor de 
kerst wordt overgegaan tot sloop. 



Online bestellen
Even ophalen
Klaar!

Download de Jumbo app of ga naar

 Pick Up Point Jumbo Binnendijk, Twello, Duistervoordseweg 11                
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sinterklaas winkelen
Voor de leukste en voordeligste Sinterklaas cadeaus kom je winkelen in Twelloo

UW WINKEL VOOR NIEUWE
EN GEBRUIKTE FIETSEN

STATIONSSTRAAT 60, TWELLO
WWW.POLLETJEFIETSEN.NL

HOGE KORTINGEN
OP OVERJARIGE 

MODELLEN

EN KINDERFIETSEN

SINTERKLAAS TIP

DUS WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ!

ZATERDAG 28 NOVEMBER
TUSSEN 8.00 EN 11.00 UUR

20%
WAKE-UP
KORTING!*
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JOUW KLUS, ONZE KWALITEITMULTIMATE.NL

KLUNDER - Molenstraat 1 Twello - (0571) 27 12 66

3 BRODEN NAAR KEUZE

ALLEEN IN 
TWELLO

Bakker Bart - Van Ghentstraat 5 - Twello

VAN 6.00 VOOR 5.50
VASTE LAGE PRIJS!

Verkoop Tweede  
Voorster Kookboek loopt goed

VOORST.- Burgemeester Jos Penninx nam 
zaterdagmorgen bij bakkerij Bril het eerste 
exemplaar van het Tweede Voorster Kookboek 
in ontvangst van een van de initiatiefnemers 
Mariette Klein Kranenberg. Hij kocht er met-
een een aantal bij. De burgemeester prees het 
initiatief om door samen te koken en te eten de 
onderlinge binding te versterken. Een van de 
thema’s van de gemeente Voorst in 2015. Ma-
riette Klein Kranenberg bedankte Penninx en 
raadde hem aan iets te maken van de recepten 
uit het kookboek, om daaraan toe te voegen: 
“Wij komen wel eten!” De burgemeester moest 

bekennen dat hij geen keukenprins is en het 
koken graag aan zijn vrouw overlaat.

Op burendag kookten, bakten en braadden 43 
Voorstenaren verschillende gerechten om alle 
inwoners te laten proeven van hun eten. Die 
gerechten staan allemaal in de tweede versie 
van het Voorster Kookboek. De eerst honderd 
kookboeken zijn al verkocht. Voor wie ook nog 
een boek wil bemachtigen: Het ultieme de-
cembercadeau (10 euro) is zolang de voorraad 
strekt nog verkrijgbaar bij: Bakkerij Bril, Boer-
derij De Kolke en De Bolkhofstede.

Burgemeester Penninx neemt het eerste exemplaar in ontvangst.

Bloemen en tekeningen voor vrede 
TWELLO.- Op de maandag na de zoveelste terroristi-
sche daad van I.S. schrijven vrouwen in de bieb tek-
sten en tekenen ze de Franse vlag. Een eerlijke open 
discussie over het spoor van vernieling dat I.S. onder 
andere in Turkije, Irak, en nu in Parijs achter heeft ge-
laten ontstaat op deze zo andere maandagochtend. Het 
gaat erover wat je zelf kunt doen om in vrede met elkaar 
te leven! Wat doe je zodat iedereen zich thuis voelt? 
Waarin radicaliseer je zelf en wat is het verschil tussen 
fundamentalisme en terrorisme? Het gaat over grenzen, 
over de familie van de slachtoffers en over de familie 
van de daders. Over verdriet en medeleven. Waarom 
spreken over allochtoon en autochtoon? Daardoor po-
lariseer je, is de visie van enkelen. Zijn mensen niet ge-
woon wereldburgers? Vele vragen blijven onbeantwoord. Deze en meer persoonlijke gedachten gaan 
heen en weer over de grote ronde tafel in de bieb. Iedereen, ook de medewerkers in de bieb, hebben 
een bloem bij de boom voor de bieb neergelegd. In een grote gesloten kring - hand in hand rond de 
boom - staan zij een minuut in stilte bijeen, om een krachtig signaal af te geven voor V R E D E !



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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

  Ronde-tafelgesprekken maandag 30 november 2015

Doel
Op maandag 30 november 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 
december 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 de ronde-tafelgesprekken met raads-
leden in gesprek te gaan over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de 
griffi  e hiervoor melden: telefoon (0571) 27 93 87, e-mail raad@voorst.nl óf bij 
aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staat  op de agenda:

Maandag 30 november  19.30 uur  (raadzaal)

1. Mantelzorg en vrijwillige inzet 2016 – 2019 
Met de transities in het sociale domein is het belang van informele zorg toegeno-
men. Ook de nieuwe wetgeving, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die 
de positie van mantelzorgers en vrijwilligers versterkt, is aanleiding om te komen 
tot besluitvorming over 4 lokale basisfuncties: vinden, versterken, verlichten en 
verbinden. 

2. Minimabeleid 2016 – 2019
Het Rijk heeft voor de periode 2015 tot en met 2018 extra geld voor armoede-
bestrijding en schuldhulpverlening ter beschikking gesteld en gemeenten belast 
met het treff en van een maatwerkvoorziening voor inkomensondersteuning voor 
chronisch zieken en gehandicapten. Tevens vraagt het Rijk aan gemeenten om bij 
de besteding van deze middelen extra aandacht te hebben voor de sociale parti-
cipatie van kinderen. De middelen kunnen ook ingezet worden voor subsidiëring 
van lokale private initiatieven. 

Maandag 30 november  19.30 uur  (trouwzaal)

1. Bestemmingsplan Veilingterrein Twello
Het bestemmingsplan Veilingterrein Twello maakt de herontwikkeling mogelijk 
van het voormalige Veilingterrein, waaronder de bouw van het Veluws College en 
de ontwikkeling van het aangrenzende oostelijk terreindeel aan de Veilingstraat/
hoek Domineestraat in Twello. Met de indieners van twee zienswijzen is overeen-
stemming bereikt.

2. Platform voor Duurzaam Samenleven geeft opdracht terug
Het Platform voor Duurzaam Samenleven (voorheen Mondiaal Platform) heeft in 
juli 2015 de opdracht teruggegeven aan het college omdat het niet gelukt is nieu-
we bestuursleden te werven. Ook een structuuraanpassing van het Platform heeft 
niet geleid tot meer leden van het Platform. Het college denkt na hoe aan de op-
dracht op een andere manier invulling kan worden gegeven.  

Maandag 30 november  21.00 uur  (raadzaal)

1. Financiële risicospreiding bovenregionale zorgvormen jeugd
Financiële risicospreiding betekent dat de gemeenten in de regio Midden-IJssel & 
Oost-Veluwe een gemeenschappelijk belang onderschrijven. Concreet houdt dit in 
dat gezamenlijke afspraken worden gemaakt over hoe om te gaan met overschrij-
dingen, maar ook eventuele onderbenutting, van het beschikbare budget voor de 
bovenregionaal ingekochte Jeugdzorg.

2. Ontwerpbegroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Tribuut
De door het bestuur vastgestelde ontwerpbegroting 2016 is de nadere invulling 
van het door de gemeenteraden, die deelnemen in het samenwerkingsverband, 
vastgestelde bedrijfsplan. De ontwerpbegroting 2016 is opgesteld op basis van 
het bestaande beleid van de gemeenten. 

Maandag 30 november  21.00 uur  (trouwzaal)

1. Integraal Veiligheidsplan  2016 – 2019
Het Integraal Veiligheidsplan geeft voor de komende jaren richting aan het vei-
ligheidsbeleid en beschrijft de belangrijkste thema’s. De cijfers laten zien dat de 
gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen geen buitensporige veiligheids-
problemen kennen, mede door de samenwerking met partners als politie, open-
baar ministerie, brandweer, corporaties, scholen en ondernemers.

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 vergaderingen de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen 
apparatuur.

 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:
30 november 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
7 december 19.30 uur auditcommissie kamer 113,  fractie-ingang 
  gemeentehuis Twello
14 december 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informa-
tie over de raadsleden. Het adres van de raad is: Postbus 9000, 
7390 HA Twello; e-mail: raad@voorst.nl, twitter: @RaadVoorst. 
Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette  Jansen 
(0571) 27 92 17. 
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. 

De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ .
Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U 
ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderin-
gen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

afval informatie
 Gratis afval-app met persoonlijke afvalkalender

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

Digitale afvalwijzer
De Recyclemanager helpt in-
woners bij het scheiden van 
hun afval. Door goede afval-

scheiding kunnen meer materi-
alen hergebruikt worden voor 
nieuwe producten. Dat is goed 
voor het milieu en het vermin-
dert de kosten voor afvalverwer-
king. 

De digitale afvalwijzer geeft di-
rect antwoord op vragen over 
welk afval in welke container 
hoort, waar bevinden zich de 
dichtstbijzijnde inleverpunten 
in de buurt voor bijvoorbeeld 
glas of batterijen èn wanneer in 
uw straat welk soort afval opge-
haald wordt. 

Hoe werkt de digitale 
afvalkalender?
Met www.recyclemanager.nl 
en de app krijgt u altijd actuele 
informatie over afval en de in-
zamelingskalender op het mo-
ment dat het u uitkomt. U vult 
uw postcode en huisnummer 
in en u krijgt in één oogopslag 
een overzicht met de ophaal-
gegevens voor uw adres. 

U kunt deze aan uw postcode 
gekoppelde printversie ook 
downloaden. Een handige 
functie in de app is dat u de af-

valkalender ook in uw persoon-
lijke agenda kunt opnemen en 
instellen dat u automatisch een 
melding krijgt om de juiste af-
valcontainer buiten te plaatsen. 

Daarnaast attendeert de afval-
app inwoners op actuele of on-
verwachte wijzigingen in het 
ophaalschema, bijvoorbeeld 
vanwege weersomstandighe-
den. 

Meer informatie:  www.voorst.nl 
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Gemeente Voorst Algemene ontheffing sluitingsuur horecabedrijven oud en 
nieuw 2015-2016

Besluit genomen* Z-15-04056_2015-55177

Hoofdweg 76 in Klarenbeek Kerstmarkt van 20 t/m 22 november 2015 Vergunning verleend* Z-15-04114_2015-56101

Rijksstraatweg 97 in Twello Tijdelijke standplaatsvergunning voor het verkopen van 
oliebollen op 30 en 31 december 2015 van 10.00 uur tot 
15.00 uur

Vergunning verleend* Z-15-04112_2015-56080

Sluinerweg (parkeerterrein De Kar) in Wilp Standplaatsvergunning voor het verkopen van snacks en 
aanverwante artikelen van 10.30 uur tot 19.00 uur van 19 
december 2015 t/m 18 december 2016

Vergunning verleend* Z-15-04027_2015-55898

Milieumelding

Bandijk 7 in Terwolde Uitbreiden met bedrijfsschuur Melding ontvangen Z-MELD840-2015-003057

H.W. Iordensweg 79 in Twello Vergroten winkel en plaatsen entreekoof met lichtbak Melding ontvangen Z-MELD840-2015-003021

Nijenbeekseweg 52S in Voorst Realiseren bijeenkomst ruimte en propaanopslag Melding ontvangen Z-MELD840-2015-002909

Rijksstraatweg 215 in Teuge Plaatsen folietunnelkas Melding ontvangen Z-MELD840-2015-003093

Tiendijkenseweg 4 in Teuge Veranderen timmerbedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2015-003051

Weerdseweg 11A in Wilp Veranderen bedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2015-003110

Omgevingsvergunning

Bloemenksweg 38 in Voorst Uitbreiden kantoor Ontwerp-vergunning Z-HZ_WABO-2014-648

Broekhuizerstraat 10 in Terwolde Kappen 1 kastanjeboom Vergunning geweigerd* Z-HZ_WABO-2015-3197

Deventerweg 20B in Voorst Wijzigen van kantoorfunctie in woonfunctie Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3319

Enkweg (kad. Voorst E 3818) in Voorst Bouwen woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3316

Grotenhuisweg 39 en 39A in Wilp Legaliseren dakkapel Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-3122

Haverkampsweg 7B in Terwolde Veranderen van  werkruimte in woonruimte Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-3086

Michiel de Ruyterstraat 101 t/m 175 on-
even in Twello

Realiseren van winkel en 37 appartementen Vergunning verleend* 
(revisie)

Z-HZ_WABO-2014-151

Molendwarsstraat 62 A in Twello Bouwen bedrijfswoning Vergunning verleend* 
(revisie)

Z-HZ_WABO-2014-390

Rammelerwaard (t.h.v. Voorsterklei) in 
Voorst

Buitendijkse kapactiviteiten voor het project Kaderrichtlijn 
Water

Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3327

Rijksstraatweg 215 in Teuge Plaatsen folie tunnel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3318

Rijksstraatweg 215 in Teuge Plaatsen folie tunnel Buiten behandeling gelaten Z-HZ_WABO-2015-3171

Rijksstraatweg 25 in Wilp Realiseren tweede inrit Vergunning geweigerd* Z-HZ_WABO-2015-3293

Rijksstraatweg 50A in Wilp Omzetten van kantoorruimte in woonruimte (kamerver-
huur)

Buiten behandeling gelaten Z-HZ_WABO-2015-3102

Schakerpad 8 in Twello Herinrichten tennisbaan Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3317

Schubertstraat 16 in Twello Realiseren in-/uitrit Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-3284

Stobbenakker kavel 9 (kad. Voorst S 701) 
in Twello

Bouwen woning met garage en carport Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3323

Weteringstraat ong. (kad. Voorst Q 862) in 
Twello

Bouwen werkplaats met kantoor Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-3322

Zutphenseweg 6A in Klarenbeek Bouwen bedrijfsruimte Vergunning verleend* 
(revisie)

Z-HZ_WABO-2015-2774

bekendmakingen
Week 48: 25-11-2015

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 be-
zwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethou-

ders (of de burgemeester, afhan-
kelijk van degene die het besluit 
heeft genomen), Postbus 9000, 
7390 HA Twello, binnen zes we-
ken na de datum van verzending 
van het besluit aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending 
van het besluit kunt u bellen 
met (0571) 27 99 11. Omdat 
een bezwaarschrift geen schor-
sende werking heeft, kan tevens 

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

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

Vandaag ontvangt elke inwoner 
binnen de gemeente Voorst de 
‘Veilig-leven-krant’. Deze wordt 
huis-aan-huis verspreid. De vei-
ligheidskrant staat boordevol 
informatie over veiligheid in de 
brede zin van het woord. De 
krant is een gezamenlijke uitga-
ve van de gemeenten Brummen, 
Lochem, Voorst en Zutphen. 
Binnen Oost-Nederland vormen 
deze vier gemeenten samen 
het politiebasisteam IJsselstreek 
v.w.b. integrale veiligheid.
 
Verantwoordelijkheid
Het doel van deze krant is het 
thema veiligheid extra onder 
de aandacht te brengen en om 

iedereen bewust te maken van 
zijn of haar eigen rol en verant-
woordelijkheden als het gaat om 
veiligheid. Uitgebreid aan bod 
komen onderwerpen zoals tips 
om woninginbraak of brand te 
voorkomen, WhatsApp-groepen 
en Burgernet, rampenbestrijding 
NL-Alert, et cetera. 
 
Nalevering
Heeft u geen krant ontvangen? 
Dan heeft u waarschijnlijk een 
nee/nee-sticker op de voordeur? 
U kunt dan gratis een exemplaar 
afhalen in het gemeentehuis aan 
de H.W. Iordensweg 17 te Twello. 

De krant is per vandaag, 25/11, 
ook digitaal beschikbaar via 
www.voorst.nl.

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

VVV-bon als waardering voor mantelzorgers

Tot 2015 verstrekte de Sociale 
Verzekeringsbank het mantel-
zorgcompliment. Vanaf 2015 is 
uw gemeente verantwoordelijk 
voor de waardering van man-
telzorgers. De gemeente Voorst 
heeft enorme waardering voor 
het werk dat mantelzorgers 
doen. Als blijk van die waarde-
ring krijgen mantelzorgers dit 
jaar VVV-bonnen tot een waarde 
van € 100. Deze bonnen kunt 
u naar eigen keuze besteden. 
De waardering is nadrukkelijk 
bedoeld voor de mantelzorger. 
Zowel de mantelzorger zelf als 
degene aan wie mantelzorg ver-
leend wordt kan de waardering 
aanvragen. 

Wanneer komt u in aan-
merking
Als mantelzorger komt u in aan-
merking voor een waardering 
wanneer u zorg verleent ter ver-
vanging van zorg die verleend 
wordt binnen de ziektekosten-
verzekering of WLZ en/of WMO-
zorg én waarvoor de zorgvrager 
een indicatie heeft. De waarde-

ring is aan te vragen als er al 
minstens drie maanden zorg 
wordt geboden.  

Criteria 
1.  De zorgvrager heeft meer 

dan zeven uur per week 
thuiszorg voor persoonlijke 
verzorging. De mantelzorger 
biedt daarnaast of groten-
deels de zorg.

2.  De mantelzorger ondersteunt 
minstens zeven uur of meer 
bij persoonlijke begeleiding, 
verzorging of verpleging. 
Hieronder valt niet de zorg 
voor zorgvragers die in een 
‘intramurale setting’ is opge-
nomen. Uitzondering hierop 
vormt de situatie waarbij er 
sprake is van een WLZ indi-
catie die niet te verzilveren is 
vanwege de complexiteit van 
de problematiek, waardoor 
er vervolgens geen passende 
woonvoorziening gevonden 
is voor de zorgvrager. 

3.  De mantelzorger heeft in 
2014 het mantelzorgcompli-
ment van de SVB gekregen en 

Spreekuur Stadsbank 26 november gesloten

Op donderdag 26 november is er geen spreekuur van de Stadsbank 
Apeldoorn in de gemeente Voorst. Wilt u uw schulden aanpakken? 
Neemt u dan rechtstreeks contact op met de Stadsbank in Apel-
doorn. Dit kan door te bellen met telefoonnummer (055) 58 02 000 
en te vragen naar team schuldhulpverlening van de Stadsbank. De 
Stadsbank is gevestigd in het Activerium in Apeldoorn. Het adres 
daarvan is: Deventerstraat 46 in Apeldoorn.

vergadering CMO 
Datum: dinsdag 8 december 2015
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis te Twello

De vergadering is openbaar. 

Informatie
www.CMOVoorst.nl 
 Heeft u vragen? Neem dan contact op met de voorzitter, de heer F.W. van der Vegte,  
telefoon 06-53 97 61 13, e-mail f.w.vandervegte@live.nl of de secretaris de heer T. Janssen, 
telefoon 06-50 66 66 15, e-mail secretariaat@clientenraad-voorst.nl . 

is nog steeds mantelzorger.
4.  De mantelzorger is bekend 

bij het Steunpunt Mantelzorg 
in de gemeente Voorst.

5.  De mantelzorger is bekend 
bij het Maatschappelijk Net-
werk Voorst.

6.  De mantelzorger is nog ner-
gens bekend als mantelzor-
ger, maar is wel in de laatste 
drie maanden voor minimaal 
zeven uur per week feitelijk 
mantelzorger geweest. 

Wanneer komt u niet in 
aanmerking
  Als het om een kortdurende 

situatie gaat en er uitzicht is 
op herstel binnen maximaal 
drie maanden.

  Als het om de gebruikelijke 
zorg gaat. Dit betreft de be-
geleiding op het terrein van 
de maatschappelijke partici-
patie, het begeleiden van de 
zorgvrager bij het normaal 
maatschappelijk verkeer bin-
nen de persoonlijke levens-
sfeer zoals het bezoeken van 
familie, vrienden en huisarts.

  Als het gaat om het bieden 
van hulp of het overnemen 

van taken die bij een geza-
menlijke huishouden horen. 
Voorbeelden hiervan zijn 
de administratie, de bood-
schappen, koken en de huis-
houdelijke taken zoals het 
schoonmaken van gemeen-
schappelijke ruimtes als de 
keuken en de badkamer. Dit 
alles valt onder de gedeelde 
verantwoordelijkheid van de 
overige bewoners.  

  Als het de gebruikelijke per-
soonlijke verzorging betreft 
die een gezond kind met 
een normaal ontwikkelings-
profiel vanwege de leeftijd 
ook nog niet uit zou kunnen 
voeren. Zoals het verschonen 
van een luier of overname 
van het wassen en kleden bij 
een 1-jarige.

Aanvragen
U kunt de waardering tot uiter-
lijk 5 december 2015 aanvragen 
bij het Steunpunt Mantelzorg 
door een e-mail te sturen aan 
mantelzorgcompliment@men-
senwelzijn.nl . Heeft u vragen of 
wilt u de waardering telefonisch 
aanvragen dan is dit mogelijk via 

(0571) 27 90 97 op dinsdagoch-
tend tussen 09.00 uur en 12.30 
uur en op woensdag en donder-
dag tussen 09.00 uur en 16.00 
uur. Na de aanvraag krijgt u be-
richt over de uitgifte van de VVV-
bon. 

Uitnodiging Gelders Debat 9 december

Op woensdag 9 december kun-
nen bewoners van de Veluwe in 
debat met leden van Provinciale 
Staten over wat er met en voor het 
gebied moet gebeuren. Jarenlang 
stond de Veluwe met stip op 1 als 
toeristisch gebied van Nederland. 
Die positie is echter ingenomen 
door de Noordzeekust. Wat bete-
kent het als we weer op die eerste 
plek willen staan? Hoever willen en 
moeten we gaan? Komend voor-

jaar nemen de Staten een besluit 
over de gebiedsopgave voor de 
Veluwe. Met dit debat willen de 
leden van Provinciale Staten on-
derzoeken wat er nodig is om de 
Veluwe weer op 1 te krijgen. Het 
Gelders Debat vindt plaats in Velu-
vine, F.A. Molijnlaan 186 in Nun-
speet, van 18.00 uur tot 20.00 uur. 

Programma en aanmelden
Om 17.00 uur is de zaal open voor 

een soep- en broodjesbuffet. Het 
Gelders Debat is live te volgen op 
de website van Omroep Gelder-
land www.gld.nl . In verband met 
de catering wordt belangstellen-
den gevraagd zich aan te melden 
vóór 1 december via geldersde-
bat@gelderland.nl . Voor informa-
tie kunt u contact opnemen met 
de griffie van de provincie Gelder-
land, telefoon (026) 35 99 134 of 
e-mail griffie@gelderland.nl . 

Meer informatie: www.voorst.nl

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl



Pringles
3 bussen à 165 gram
€ 5,61

Grolsch Premium Pilsner
Krat 16-24 flesjes beugels of pijpjes 
€ 13,49 - € 14,19 

Douwe Egberts snelfilter-
maling, grove maling of 
Décafé
Alle soorten, 2 pakken a 500 gram
Uitgezonderd bonen en dubbelpakken 
11.38 - 10.06 

3 voor

2502 voor

799

3 voor

600 3 voor

200

1 voor

8883 voor

300



koopzondag
29 november

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

 

 
 
 
  
 
 
 

 




















 
 










Ruud Bakker

maandag gesloten	  *

dinsdag 10:00	  tot	  24:00	  u
ur

woensdag 10:00	  tot	  24:00	  u
ur

donderdag	   10:00	  tot	  01:00	  u
ur

vrijdag 10:00	  tot	  01:00	  u
ur

zaterdag	   10:00	  tot	  01:00	  u
ur

vrijdag	   10:00	  tot	  24:00	  u
ur

15 december: Back to the 60's met Lovin' End 

22 december: "troubadour" Casper Bekken
livemuziek bij de Waard op koopzondag:

onze nieuwe openingstijden:

*	  maandag	  23	  decem
ber	  extra	  geopen

dJe proeft ‘t verschil...

De onderstaande ondernemers 

zijn op haar normale 

openingstijden geopend:

lunch en diner

Grandcafé



koopzondag
van 12.00 - 17.00 uur

Voor de leukste en voordeligste Sinterklaas cadeaus kom je winkelen in Twello

voor meer informatie kijk 
op www.inTwello.nl

Borduurpatronen - Kleinvak - Kledingreparatie

De Knipoog

Dorpsstraat 34   - Twello  - 0571 270769 - www.etos-monique.nl 

Bij inlevering van deze 
cheque krijgt u bij 

besteding van 15 euro een besteding van 15 euro een 
Vaseline Body Lotion 
Spray (geschikt voor 

droge en/of gevoelige 
huid) t.w.v. 8,29 euro 

gratis!

TWELLO

RINGFOTO VAN DE WORP

EUROPA’S GROOTSTE
MEER DAN 2300 WINKELS IN EUROPA

more than fashion

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

Gratis zonnebril op sterkte 
bij aanschaf van een 
complete bril op sterkte!*

* Vraag naar verdere mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

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

Kom de nieuwe collectie monturen bekijken van Esprit, Henry Julien, 
Lafont, Lindberg, Michael Kors, Pro Design, Theo en andere topmerken.

van 12.00 - 17.00 uur

Voor de leukste en voordeligste Sinterklaas cadeaus kom je winkelen in Twello

TRENDY MODE VOOR HEM EN HAAR



De mooiste 
brillen vind je 

bij ons

Al vanaf € 39,- 
dekt u met het 

Oogwereld Garantplan
het risico op 

schade en breuk
aan uw bril!

Duistervoordseweg 12a  Twello  T. 0571 273271  

Wat nieuws 
voor kerst?

20% 
KORTING

OP DE 
COLLECTIE

Catharina’s Choice+ | Duistervoordseweg 9a  7391 CA Twello

27 - 29 november

uitgezonderd basis, 
tassen en accessoires

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

SINT KOOPT AL BIJ

ZONDAG 29 NOV

GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR
ZONDAG 29 NOV

GEOPEND
12.00 TOT 17.00 UUR

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

sint koopzondag
sinterklaas koopzondag
29 november
van 12.00 tot 17.00 uur

Meer dan 10.000 euroaan prijzen!
o
!
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Bloemen , boeke� en , planten , kadobonnen, 
abonnementen , rouw- en trouwbloemwerk.

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

Amaryllis

3 stelen

5.00
stelen

Koopzondag
Zondag 29 november

BLOKKER TWELLO Van Ghentstraat 10, (0571) 274731

van 12.00 - 17.00 uur

WINTERVOORDEEL

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
DE

TOTALE COLLECTIE 
VRIJETIJDS/CASUAL

20% KORTING
NU T/M 5 DECEMBER

ZONDAG 29 NOVEMBER 
KOOPZONDAG

SCHOENEN

Geslaagde uitvoering Zanglust KLARENBEEK

KORT
Oliebollen en 
appelbeignets
De Sportclub Klarenbeek leden van 
de afdeling handbal gaan op vrijdag 
27 november, vanaf 14.00 uur, en 
zaterdag 28 november, vanaf 9.00 
uur, weer op pad voor de jaarlijkse 
verkoopactie. Er is ook een verkoop-
punt in de Brug van de MFC. 

Kerstmarkt
Zondag 13 december kunt u al hele-
maal in kerststemming komen, want 
dan is er een gezellige kerstmarkt 
gepland op het plein van molen De 
Hoop en De Olde Bakkerije. Deze 
markt wordt ondertussen al elf jaar 
georganiseerd en er staan altijd men-
sen uit de buurt met eigengemaakte 
kerststukjes, kerstversiering en meer. 
Ook is er een kraam met verse olie-
bollen en warme chocolade melk. 
Natuurlijk is ook de winkel van de 
molen en De Olde Bakkerije open, 
met weer veel kerst spullen. De 
markt duurt van 11.00 tot 16.00 uur.

Ons Genoegen
Op dinsdag 1 december, aanvang 
14.00 uur, is er een soos gepland in 
Ons Gebouw aan de Woudweg 119. 
De bijeenkomst staat in het teken 
van Sint Nicolaas en bingo.  Op don-

derdag 17 december, aanvang 14.00 
uur, is er een soos gepland. Het 
kerstfeest, met pastoor en dominee, 
is bedoeld voor 65-plussers. Voor 
vragen kunt u Inge de Visser bellen 
op 055 301 16 00. 

Wandelen
Iedere eerste en derde woensdag van 
de maand wordt er samen een route 
van zeven kilometergewandeld rond 
Klarenbeek. Iedereen kan aanslui-
ten, aan- en afmelden is niet no-
dig. Vertrek om 09.30 uur vanaf het 
MFC. Na afloop is er gelegenheid om 
samen een kop koffie of thee te drin-
ken in de kantine van de sportclub. 

EMPE.-Vorige week zaterdag heeft 
Dameskoor Zanglust uit Empe 
haar uitvoering gehouden in ‘t 
Oortveld. De zaal was goed gevuld 
en het publiek genoot van het re-
pertoire dat de dames lieten ho-
ren. Vooral de Nederlandstalige 

liedjes werden zeer gewaardeerd.                                                                                                                
Na de pauze vermaakte toneelver-
eniging Ernst & Luim uit Ugchelen 
het publiek met blijspel “Onrust in 
het Rusthuis”. Onrustig was het ze-
ker, er viel dan ook veel te lachen. 
Misschien bent u na deze gezel-

lige middag enthousiast geworden 
en vindt u zingen ook leuk, kom 
gerust naar het koor. Ze repeteren 
op donderdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur. Voor informatie kunt 
u altijd bellen met Wilma Bosvelt 
0575502289. 

Zanglust Empe.

Kerstmarkt bij De Vrijbuiters
KLaRENbEEK.- Iedereen is op woensdag 16 december van harte welkom op de 
kerstmarkt van zorgmanege en buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (Manege 
Voorst). Van 16.00 tot 19.00 uur is de (zorg)manege omgetoverd tot een sfeervolle 
markt. Op deze middag zijn er leuke activiteiten voor kinderen. De kinderen ver-
kopen allemaal zelfgemaakte artikelen. Er zijn konijnen en pony’s om mee te knuf-
felen, een grabbelton en buiten een kampvuur waar de kinderen zelf een broodje 
kunnen roosteren. Ook wordt er gezorgd voor een kop soep en warme dranken. 

Sinterklaas vindt zijn Pieten 
POSTERENK.- Meestal neemt sinter-
klaas al zijn Pieten mee naar speel-
tuin ‘Klein Pampus’ in Posterenk. 
Tijdens de intocht afgelopen zater-
dag  werd hij echter alleen begeleid 
door de Huispiet. Op vragen van de 
kinderen waar de andere Pieten wa-
ren bleef hij het antwoord schuldig. 
De kinderen verzonnen een paar 
mogelijke locaties. ‘Op Bussloo’,  
riep er één, ‘Nee in het Pietenhuis’, 
suggereerde een ander. Sinterklaas 
stelde voor om de Pieten te lokken 
door liedjes te zingen. Helaas hielp 
dat niet. Gezamenlijk werd besloten 
om dan maar naar Pampus te gaan. 
Onderweg passeerde de groep de 
Wilpermolen. Daar viel iets op: het 
was er veel drukker dan normaal. Er 
werd gezongen, gehold en met pe-
pernoten gegooid. De Pieten bleken 
in de molen te zijn.  Na een korte 
ceremonie op de stelling van de Wil-

permolen ging Sinterklaas voorop 
naar Pampus.  De rest van de mid-
dag vierden de kinderen samen met 

Sinterklaas en de Pieten feest. Door 
betoverde pepernoten liep dat ech-
ter uit op een grote gezellige chaos. 

Samen met de kinderen zoekt Sinterklaas naar de Pieten.

sint koopzondag
29 november

van 12.00 - 17.00 uur

Meer dan 10.000 euroaan prijzen!

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR
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Expert Twello
Van Ghentstraat 4, (0571) 271346

DECEMBER KNALLERS BIJ EXPERT

OP=OP

TX40C300

Panasonic LED-TV

399,-
Meeneem

prijs

29,95

Sharp 80 cm

LC-32CHE5200E

Sharp LED-TV

299,-
Meeneem

prijs
+

�  2 geintregeerde luidsprekers, 
1 tweeter, 1 driver voor middentonen 

 en 2 digitale versterkers
�  Naadloos uit te breiden met andere 
 Sonos producten
�  Ook verkrijgbaar in wit
�  Prijs per stuk 229,-

399,-
NU 2 
STUKS

Sonos Speakers
PLAY:1 Bundel, draadloos

JBL Go Speaker
Bluetooth, in diverse kleuren

PER STUK

Brieven schrijven tegen onrecht 

GEMEENTE VOORST.- u leeft in een vrij land. Het staat u vrij te zeggen 
wat u denkt. u mag kritiek hebben op de regering. Daar heeft u recht 
op. al deze rechten zijn vastgelegd in de universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens.

ten dat de ogen van de wereld op 
hen gericht zijn, zullen zij schen-
dingen van mensenrechten eerder 
bestrijden. 
Heeft brieven schrijven zin? Jaze-
ker! Vorig jaar schreven wij voor 
Moses Akatugba uit Nigeria. Niet 
voor niets! Hij kwam in mei 2015 
vrij. De werkgroep Amnesty Voorst 
organiseert een schrijfmarathon in 
de bibliotheek in Twello op 10 de-
cember. Van ’s ochtends 11.00  tot ’s 
avonds 20.00 uur kan er continu ge-
schreven worden. Om 11 uur wordt 
de actie geopend door de loco bur-
gemeester Harjo Pinkster. Twello 
Vocaal zal muzikaal ondersteunen 
en Jan Terlouw zal een passend ge-
dicht voordragen. We gaan onder 
andere schrijven voor Waleed Abu 
Al-Khair, een Saudische mensen-
rechtenadvocaat. Hij stond onder 
andere Raif Badawi bij die vorig 
jaar tot tien jaar cel en duizend 
zweepslagen werd veroordeeld. 
En we schrijven voor Yecenia Ar-
menta uit Mexico. Zij is gemarteld 
en verkracht om een bekentenis af 
te dwingen. Kijk op de website van 
de werkgroep Voorst www.voorst.
amnesty.nl voor meer informatie. 
Wij hebben uw hulp nodig. Schrijft 
u dit jaar ook mee? Kom dan op 
10 december naar de bibliotheek 
Twello.

Elders in de wereld worden de men-
senrechten dagelijks geschonden. 
Mensen worden gevangengezet 
vanwege hun opvattingen of ge-
loof. Mensen ‘verdwijnen’ omdat 
zij hun regering bekritiseren of 
worden ter dood veroordeeld van-
wege hun seksuele oriëntatie. Am-

nesty Nederland organiseert dit 
jaar op 10 december voor de derde 
keer een Schrijfmarathon. Amne-
sty heeft ervaren dat een brief die 
met aandacht is geschreven, waarin 
een persoonlijke boodschap wordt 
overgebracht, een ijzersterk actie-
middel is. Als regeringsleiders we-

Ook vorig jaar werd er driftig geschreven. 

Voorst schrijft geschiedenis 
met geocache
GEMEENTE VOORST.- Op 19 no-
vember begroef de Oudheidkundige 
Kring ter gelegenheid van het 40-ja-
rig jubileum ergens in de gemeente 
Voorst een ‘jubileumschat’. De schat 
bevat een aantal dingen die kenmer-
kend zijn voor deze tijd en voor de 
gemeente Voorst anno 2015. Hij ligt 
op een geheime plek en het is de 
bedoeling dat hij in 2055 wordt op-
gegraven. Historische onderzoekers 
kunnen zich dan verbazen over wat 
er uit de grond komt. 

Tussentijds kan naar de schat wor-
den gespeurd via zogenoemd ‘geo-
caching’. Dat is een zoektocht met 
behulp van GPS-coördinaten en 
soms de nodige klim- en klauter-
middelen om een verborgen schat te 
bereiken. 
Kom naar het driedaagse jubileum-
evenement op 18, 19 en 20 decem-
ber voor de eerste aan wijzigingen.

De jubileumschat  
gaat diep de grond is.

Klarenbeek naar Tuinland
KLaRENbEEK.- Op woensdagochtend 9 december organiseren de 
dorpscontactpersonen en de hulpcoördinator van Klarenbeek een uit-
stapje naar Tuinland in Wilp. Het tuincentrum is dan volop in kerst-
sfeer. 

De ochtend wordt begeleid door vrijwilligers van de Klarenbeekse hulp-
dienst Helpende Handen. Bent u iemand of kent u iemand die het fijn zou 
vinden om in de donkere dagen samen met andere Klarenbekers een gezellig 
uitstapje te maken naar een mooi tuincentrum, laat het dan weten.
Om 10.00 uur wordt er verzameld bij het MFC voor een kop koffie, om ver-
volgens gezamenlijk richting Wilp te gaan. We zijn rond13.00 uur terug. De 
kosten zijn voor eigen rekening.
Aanmelden graag voor 5 december via dorpscontactpersoon@klarenbeeksbe-
lang.nl of via (06) 12 26 00 21. 

De geschiedenis van het Sinterklaasfeest
KLaRENbEEK.- Donderdagavond 26 november komt de heer F. Booy uit Baarn bij de Vrouwen van Nu, afdeling 
Hooiland Klarenbeek Apeldoorn, een lezing geven over de geschiedenis van het Sinterklaasfeest. De avond begint 
om 19.30 en duurt tot 22.00 uur in Gebouw Samuel aan de Brinkenweg 111. De verschillende groepjes zijn ook 
nog met gezellige dingen bezig. Zo gaan de Smikkelaars eten bij Restaurant Pijnappel. Tuingroep Klavertje Vier gaat 
een kerststukje maken en de Kloskes gaan ook lekker met het handwerken verder. Voor in formatie kunt u bellen met 
G. v/d Berg, tel (06) 20 38 69 84 of neem een kijkje op www.vrouwenvannu.nl. 

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

sint koopzondag
sinterklaas koopzondag
29 november
van 12.00 tot 17.00 uur

Meer dan 10.000 euroaan prijzen!
o
!

http://www.voorst.amnesty.nl
http://www.voorst.amnesty.nl
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
http://www.vrouwenvannu.nl
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Gezellig brunchen 1e & 2e Kerstdag
U wordt tussen 11 & 12 uur ontvangen met 

een welkomstcocktail waarna u gaat genieten van 
een zeer gevarieerd brunchbuffet.

28,00 p.p. kinderen van 5 tot 12 jaar 15,00 p.p.

Kerstdinerarrangement
Welkomstcocktail met amuses

5 gangen keuzemenu
Afsluiting met koffi e & bonbons

1e kerstdag ontvangst tussen 18.00 en 18.30 uur
2e kerstdag ontvangst tussen 17.00 en 17.30 uur

65,00 p.p. incl. huiswijnen, brand pilsner & frisdranken

Voor het diner is er een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar, reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen.

Stationsstraat 31 - 7391 EH Twello
(0571)  27 18 51 - info@korderijnk.nl

Altijd de juiste sfeer
Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol

Zet- en/of drukfouten voorbehouden 
Aanbiedingen geldig van 23-11-2015 t/m 29-11-2015

OLIFANT
Jonge Jenever

TopVoordeel

11.99
     100 cl

VIEUX

11,99
   100 cl

wk 48

BLENDED 
SCOTCH 
WHISKY

17,99
   100 cl

Castillo d’Oro 
Reservado
Central Valley, Chilli
Carmenère-Cabernet Sauvignon
Chardonnay-Sauvignon Blanc

75 cl. Per fles 5,49 

BEERENBURG
ZACHTBITTER
KALMOES BB

11,49
   100 cl

 28,99
     70 cl

COGNAC
VSOP

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER
BITTER-

KOEKJES
LIKEUR

10,99
     70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

PORT RUBY,
TAWNY, WHITE

8,49
   75 cl

CREAM-
COCKTAIL

6,49
   70 cl

37,99
    70 cl

DOUBLE CASK 
MATURED 

SCOTCH WHISKY

RUM
BRUIN & WIT

11,99
   100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

27 .50
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,58]

Wijnhuis Slijterij
Ruud Bakker
Stationsstraat 14
Twello
T 0571-275757

    100% Vakmanschap 

www.uwtopslijter.nl

Voor een goed advies en 
persoonlijke service bent u 
bij úw topSlijter Ruud Bakker 
aan het juiste adres!

Rotary Voorst steunt Stichting 
‘Sint voor ieder Kind’

KLaRENbEEK.- al een aantal jaren steunt Rotary Voorst de Stichting 
‘Sint voor ieder Kind’ uit Klarenbeek. Doel van de Stichting is om kin-
deren uit gezinnen die het financieel minder hebben ook een fantastisch 
sinterklaasfeest te bezorgen. Dit is mogelijk door veel steun en hulp van 
particulieren, bedrijven en Rotary Voorst in de vorm van geldelijke do-
naties en cadeautjes.

Dit jaar heeft de Stichting iets extra’s 
gedaan. Een groot aantal kinderen 

en hun ouders werd uitgenodigd om 
deel te nemen aan het grote Sinter-

klaasfeest ‘Help Sinterklaas en zoek 
mee naar de Geheime Code’, dat 
afgelopen zondag werd gehouden 
in het MFC. De kinderen beleefden 
een onvergetelijke. Dit prachtige ini-
tiatief was voor Rotary Voorst mede 
aanleiding om haar financiële bij-
drage aan Stichting ‘Sint voor ieder 
Kind’ te verhogen. 

De voorzitter van Rotary Voorst, Theo Dijkhof overhandigd hier de cheque aan de Zwarte Pieten van 
Stichting ‘Sint voor ieder kind’.

Penny (Kerst)Dag bij manege
KLaRENbEEK.- Dinsdag 22 december en dinsdag 29 december wordt 
er een Penny Dag, van 10.00 tot 16.00 uur, gehouden bij Manege Voorst 
aan de Oude Zutphenseweg 3a. Dit keer volledig in het thema kerst! 

De pony’s worden omgetoverd tot 
rendieren en in de binnenbak wordt 
een oliebollenrace gehouden. De dag 
is inclusief lunch, waarbij de warme 
chocolademelk en broodjes knak-
worst niet zullen ontbreken. Een 
leuke en sfeervolle dag voor de jon-

gere paardenliefhebbers, vier tot tien 
jaar! Deze dag is ook geschikt voor 
kinderen die nog geen of weinig erva-
ring met pony’s en paarden hebben. 
De kosten voor deze dag bedragen 30 
euro. Opgeven kan via: devrijbuiters@
manege-voorst.nl of (06) 15 32 15 88. 

Halve klaverjasmarathon 
DE WORP.- Op zaterdag 5 december is in ’t Hovenhuus (op de Worp) weer een 
halve klaverjasmarathon van 10.00 tot 17.00 uur. Wij zorgen voor soep, brood-
jes en enkele hapjes. Ook hebben wij weer leuke prijsjes. Inschrijven kan tot 
3 december bij J. Oosterwegel tel. 0570615227 of 0623242309. Aanwezig om 
09.30 uur zodat we op tijd kunnen beginnen. Vorige jaren was het erg gezellig

Oudhuizerstraat overhandigt 
cheque aan Boshuis
KLaRENbEEK.- afgelopen donderdag hebben vijf afgevaardigden van 
de buurtvereniging Oudhuizerstraat de opbrengst van de pannenkoe-
kenfietstocht geschonken aan de Stichting Vrienden van het Kerkge-
bouw Klarenbeek in Het boshuis.

Afgevaardigden van de Oudhuizerstraat overhandigden hier 
een cheque van 1.500 euro aan de Stichting Vrienden van het 

Kerkgebouw Klarenbeek.

Zij werden hartelijk ontvangen door 
een aantal bestuursleden van de 
Stichting en welkom geheten door de 
heer Ganzevles. 
Gerrit Hulshof, afgevaardigde van de 
Oudhuizerstraat, liet hen niet lang in 
spanning. Gerrit vertelde hoe alles tot 
stand is gekomen en dat de opbrengst 
van de fietstocht elk jaar aan een lo-
kaal goed doel wordt geschonken. 
Dit jaar willen zij de Stichting Vrien-
den van het Kerkgebouw Klarenbeek 
ondersteunen. Er werd een cheque 
aangeboden van 1.500 euro.
De afgevaardigden van de Stich-

ting Vrienden van het Kerkgebouw 
Klarenbeek waren zeer verrast. Zij 
hebben nog vele plannen voor het 
kerkgebouw dat de naam Het Bos-
huis heeft gekregen, zodat het in de 
toekomst gebruikt kan worden voor 
concerten, culturele doeleinden, ver-
gaderingen, maar ook als aula dienst 
kan doen. Om dit allemaal te reali-
seren moet er nog veel werk verzet 
worden om dit allemaal mogelijk te 
maken. Doel is dat het kerkgebouw 
in Klarenbeek behouden zal worden, 
een ontmoetingsplek zal zijn voor 
alle Klarenbekers en vele anderen.

sint koopzondag
29 november

van 12.00 - 17.00 uur

Meer dan 10.000 euroaan prijzen!

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR
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zondag 29 november

van 12.00 tot 17.00 uur

VAN GHENTSTRAAT 10 TWELLO 

Kerstpakketten
Relatie geschenken

Ouderwets lekker!

Stationsstraat 10 Twello - 0571 270365  
info@mocha-mentha.nl  
www.mocha-mentha.nl

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

Dubbelconcert harmonieorkesten 
KLaRENbEEK.- afgelopen zater-
dagavond verzorgden de harmo-
nieorkesten Olto uit Loenen en 
Muziekvereniging Klarenbeek een 
imponerend, geslaagd dubbelconcert 
in het Multifunctioneel Centrum. 

Voor de pauze presenteerde Olto, 
onder leiding van dirigent Willem 
van Zee, een gevarieerd programma 
met onder andere de werken: Lord 
Tullamore, Ceremonial March en de 
Third Suite. Na de pauze verzorgde 
Muziekvereniging Klarenbeek, on-
der leiding van Dirigent Jos Pijnap-
pel, een optreden met onder andere 
de werken als: Between the two Ri-
vers, A Tribute to Gershwin en The 
Story of Anne Frank. Bij laatstge-
noemde speelde dirigent Jos Pijnap-
pel op viool de partij mee en diri-
geerde nog net niet met de strijkstok. 

Imponerend en vooral geslaagd Dubbelconcert van de harmonieorkes-
ten Loenen en Klarenbeek. Hier Muziekvereniging Klarenbeek in actie. 

Wij houden wel van iets 
lekkers bij de koffie
KLaRENbEEK.- Marente en mevrouw Dijkhof drinken iedere woens-
dagochtend koffie samen. Met iets lekkers erbij, want daar houden ze 
allebei wel van. Een half jaar geleden is het stel via Helpende Handen 
in contact gekomen. Marente had zich aangemeld als vrijwilliger en 
mevrouw Dijkhof was op zoek naar wat meer gezelligheid.

Marente en mevrouw Dijkhof gezellig aan tafel.

Door de coördinator van de vrijwil-
lige hulpdienst zijn ze destijds aan 
elkaar gekoppeld. ‘Het is voor mij 
ook leuk’, beaamt Marente. ‘Zij is 
een bijzonder gezellig mens’.
Op de vraag wat haar motiveert 
om vrijwilligerswerk te doen, weet 
ze meteen een antwoord. ‘Ik wilde 
graag iets nuttigs doen. Toen ik 
hoorde van Helpende Handen Kla-
renbeek, heb ik me meteen aange-
meld. Eerst hielp ik bij de inloop-
ochtenden bij het MFC en nu kom ik 
bij mevrouw Dijkhof’. 
Aangezien Marente nog niet zo lang 
in Klarenbeek woont, kenden ze el-
kaar niet. Ondertussen hebben ze 
een band opgebouwd en doen ze 
veel meer dan alleen koffiedrinken. 
Meestal gaan ze er samen op uit. 
Even naar buiten, naar de pony’s in 
de wei, een tripje naar de Intratuin, 
op bezoek bij familie van mevrouw 
Dijkhof of kleding kopen bij Pijnap-

pel. Marente rijdt mevrouw graag 
rond in haar auto, de rolstoel gaat 
gewoon mee achterin. Alleen als het 
heel slecht weer is, blijven ze thuis. 
Dan spelen ze een potje Rummikub. 
‘Het is hartstikke leuk samen’, ver-
telt mevrouw Dijkhof. ‘Het is fijn dat 
ik op haar kan rekenen. Maar als een 
van de twee niet kan, dan is dat ook 
geen probleem. We praten over van 
alles, het klikt ook echt. Je raakt aan 
elkaar gewend en bouwt een band 
op’. 

Helpende Handen Klarenbeek
Helpende Handen Klarenbeek is de 
hulpdienst die vrijwilligers inzet om 
te helpen met bijvoorbeeld de bood-
schappen, klussen in en rondom 
huis, vervoer en om mantelzorgers 
te ontlasten. U kunt met ons contact 
opnemen via: (06) 12 26 00 21 of 
hhklarenbeek@hotmail.com of via 
facebook. 

Actieprijs Ontstressen bij Ligconcert
 
TWELLO.- In de drukke en dure de-
cembermaand biedt Thea Tolkamp 
je op maandag 30 november en dins-
dag 1 december een lig-klankconcert 
aan voor de eenmalige prijs van 11 

euro per persoon. Met gong, trommel 
,klankschalen en vele andere instru-
menten bezorgt ze een ontspannen 
klankbeleving die je niet wilt missen. 
Reserveer snel, het aantal plaatsen is 

beperkt. Deelname vindt plaats op ba-
sis van de volgorde van aanmelding. 
Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang con-
cert 19.30 uur. S.v.p. (yoga)matje-de-
ken-kussen meenemen. 

Vergoeding (een-
malig) 11 euro incl. 
koffie/thee, op-
brengst voor Hier-
eenKans= Daareen-
Kans 
(www. vrouwen-
praatgroep.nl ) 

Opgave (noodzake-
lijk) bij Thea Tol-
kamp 0571273237, 
klankenbad@gmail.
com         

www.home.deds.
nl/~klankenbad

Sinttip

of maak een 
keus uit meer 

dan 100 cadeau-
kaarten

Volg ons ook op www.facebook.com/EvennaarOonk

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

HALVE
PRIJS

2e BladCadeau

OP=OP

BladCadeau
Bij aankoop van een Blad-
Cadeau, ontvang je een 
BladCadeau van dezelfde 
waarde voor de halve prijs.

Actie geldig t/m 6 december 2015. 
Maximaal 4 BladCadeaus per persoon. 
Geldig op alle 7 varianten.

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

sint koopzondag
29 november

van 12.00 - 17.00 uur

Meer dan 10.000 euroaan prijzen!

mailto:hhklarenbeek@hotmail.com
http://vrouwenpraatgroep.nl/
http://vrouwenpraatgroep.nl/
http://www.home.deds.nl/~klankenbad
http://www.home.deds.nl/~klankenbad
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Dorpsstraat 16 - telefoon (0571) 27 67 34 - www.susskind.nl

vanaf zondag 29 november
more than fashion

Marktstraat 2 Twello
www.meerdanschoenen.nl

LAARS

SHOP THE NEW LOOK 

229,95�

Energiecoöperaties ontwikkelen 
burgerwindmolens 

Trudie Schregardus ontvangt 
Ida Zilverschoonprijs 

Trudie Schregardus ontvangt hier de Ida Zilverschoonprijs.

KLaRENbEEK.- Trudie Schregar-
dus, vrijwilliger bij de Dierenbe-
scherming regio OverGelder, heeft 
afgelopen woensdag de Ida Zilver-
schoon Prijs ontvangen. De prijs, 
een geldbedrag van 250 euro, krijgt 
zij voor haar enorme inzet als pre-
ventiemedewerker. De prijs is na-
mens de Stichting Ida Zilverschoon 
overhandigd door mevrouw de Jong, 
Coördinator Toezicht Dierenwelzijn 
van OverGelder. De Stichting Ida 
Zilverschoon beheert een fonds dat 
wordt ingezet ter ondersteuning van 
personen of organisaties die zich 
inzetten voor het beschermen van 
dieren.
“Trudie zet zich al jaren in voor de 
Dierenbescherming. Ze startte haar 
werkzaamheden met het mede op-

zetten van een werkgroep internet-
preventie ten aanzien van dieren-
welzijn. Tegenwoordig coördineert 
zij deze werkgroep. Daarnaast is zij 
inmiddels ook een erg betrokken 
preventiemedewerker, waarbij zij 
regelmatig wordt ingeschakeld als 
dieren niet op de juiste manier wor-
den behandeld. Bij Trudie staat het 
welzijn van dieren hoog in het vaan-
del”, aldus de Jong.

In een eerste reactie zei Trudie: “Ik 
sta perplex, dit had ik nooit ver-
wacht. Als vrijwilliger doe je je 
werkzaamheden vanuit een bepaal-
de passie, in mijn geval passie voor 
dieren. Het laatste waar je aan denkt 
is dat je hiervoor een prijs kan krij-
gen.”

Trots
De Dierenbescherming regio Over-
Gelder is trots op ‘hun’ vrijwilliger 
en hoopt dat deze onderscheiding 
meer mensen stimuleert om vrijwil-
ligerswerk te gaan doen. De Dieren-
bescherming is afhankelijk van de 
inzet van duizenden vrijwilligers. 
Zonder hen zouden ze niet kunnen 
bestaan, zo simpel is het.

Stichting ida Zilverschoon
De prijs wordt, al dan niet jaarlijks, 
toegekend door de Stichting Ida Zil-
verschoon aan een persoon of or-
ganisatie die zich in bijzondere zin 
positief heeft onderscheiden op het 
gebied van de bescherming van die-
ren en/of het voorkomen en bestraf-
fen van dierenmishandeling. Kijk 

REGiO.- Vier lokale energiecoöperaties willen samen 
burgerwindmolens ontwikkelen nabij De Mars en het 
Twentekanaal. Daarom zetten Lochem Energie, ZET, 
EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie op 19 novem-

ber 2015 hun handtekening onder 
de oprichtingsakte van IJsselwind 
B.V., een gezamenlijke uitvoerings-
organisatie. 
Al enige jaren zijn inwoners van 
Lochem, Zutphen, Voorst en Brum-
men actief in energiecoöperaties om 
in hun eigen gemeente duurzame 
energie te stimuleren. Bijvoorbeeld 
door advies te geven over zonnepa-
nelen en energiebesparing, en door 
de aanleg van collectieve zonnepar-
ken. Door samen te werken, willen 
de vier coöperaties kennis delen 
en burgerwindmolens ontwikkelen 

tegen de laagste kosten. Maarten 
Delen: “Investeren in windenergie 
vraagt om een flinke investering. 
Door onze krachten te bundelen, 
kunnen we de kosten beperken.”

Bijeenkomsten
In januari 2016 worden inwoners 
van Lochem, Zutphen, Voorst en 
Brummen door hun lokale coöpera-
tie uitgenodigd voor een toelichting 
op de plannen met windenergie en 
de wijze waarop de bewoners wor-
den betrokken. LochemEnergie or-
ganiseert de eerste bijeenkomst voor 
de inwoners van Lochem op 7 janu-
ari in Het Hart in Eefde. Bijeenkom-
sten in de andere gebieden volgen 
snel daarna. 

voor meer infor-
matie op www.
stichtingidazil-
verschoon.nl.

Start nieuwe serie yogalessen 
DE WORP.- Op 8 en 9 december start een nieuwe serie yogalessen gegeven 
door Marja Berntssen van Yoga de Worp. Marja geeft les aan groepen van 
circa 10 mensen. Hierdoor kan ze persoonlijke aandacht geven aan iedereen. 
Meditatie en ademhaling zijn vaste onderdelen van de lessen. Voor meer 
informatie zie www.yogadeworp.nl of bel: 0570 677243. 

Dorpsstraat 22  Twello (0571) 200022
Hoofdstraat 89 Epe (0578) 614 382

Koopzondag

zondag 
29 november

van 12.00 tot 17.00 uur

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

sint koopzondag
29 november

van 12.00 - 17.00 uur

Meer dan 10.000 euroaan prijzen!

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

http://www.stichtingidazilverschoon.nl
http://www.stichtingidazilverschoon.nl
http://www.stichtingidazilverschoon.nl
http://www.yogadeworp.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

Gratis zonnebril op sterkte 
bij aanschaf van een 
complete bril op sterkte!*

* Vraag naar verdere mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

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

Kom de nieuwe collectie monturen bekijken van Esprit, Henry Julien, 
Lafont, Lindberg, Michael Kors, Pro Design, Theo en andere topmerken.

Gratis zonnebril op sterkte 
bij aanschaf van een 
complete bril op sterkte!*

* Vraag naar verdere mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

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

Kom de nieuwe collectie monturen bekijken van Esprit, Henry Julien, 
Lafont, Lindberg, Michael Kors, Pro Design, Theo en andere topmerken.

Gratis zonnebril op sterkte 
bij aanschaf van een 
complete bril op sterkte!*

* Vraag naar verdere mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

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

Kom de nieuwe collectie monturen bekijken van Esprit, Henry Julien, 
Lafont, Lindberg, Michael Kors, Pro Design, Theo en andere topmerken.

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

www.wereldwinkeltwello.nl

DOE MEE DECEMBER 2015
Win een cadeau van €10,- 
van de Wereldwinkel Twello

HORIZONTAAL: 1 schrijfgerei; 6 schrift; 12 

lichaamsdeel; 14 nauurbad; 16 oude plaats; 18 

familielid; 19 vogel; 21 tegenover; 22 lidwoord; 

23 haarpluk; 24 letterreeks; 27 springstof; 28 

bijvoorbeeld; 29 drager; 30 tocht; 32 

legerafdeling; 33 zangnoot; 35 Engels gewicht; 

37 Europese taal; 40 mislukking; 42 familielid; 

44 en dergelijke; 45 evenzo; 46 wat; 47 

persoonlijk vnw.; 48 angst; 50 rivier in 

Zwitserland; 52 meedogenloze; 55 militair; 58 

ouderraad; 59 aan boord; 61 gebak; 64 soort 

hond; 66 Rijksgrens; 67 opening; 68 tekengerei; 

70 groot water; 71 daar; 72 familielid; 73 

zoogdier; 74 zangnoot; 76 namelijk; 77 jong 

mens; 79 hoefdier; 81 leermiddelen; 82 

zwoegen.

VERTICAAL: 2 uitroep; 3 stuk stof; 4 afbeelding; 

5 boom; 7 reeds; 8 hevige warmte; 9 wereldtaal; 

10 en omstreken; 11 schrijfgerei; 13 open plek in 

het bos; 15 schriftteken; 17 gard; 19 mondblaar; 

20 kloosterhoofd; 22 lichaamseiwit; 25 lieden; 

26 hevig; 29 Engelse titel; 31 visnet; 33 

voorbeeld; 34 numero; 36 jaargetijde; 38 

grondsoort; 39 noodsein; 40 sneeuwschoen; 41 

Europeaan; 42 soort belasting; 43 gelofte; 48 

verzoeken; 49 kunstwerk; 51 let wel; 53 paard; 

54 Europese taal; 56 sterrenbeeld; 57 vogel; 60 

tapperij; 62 zomerschoen; 63 bevel; 64 hoofd; 

65 uier; 66 loop; 69 vernis; 72 Chinese 

vermicelli; 75 walvis; 77 uitgeteld; 78 lidwoord; 

79 helium; 80 voorzetsel.  

 77 65 53 63 80 61 27 44 66

Los de puzzel op en vul in de onderstaande balk de letters in. 

Deze moeten corresponderen met de cijfers in het desbetreffen-

de hokje. De oplossing kunt u voor 10 december 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 vorig puzzel is: “ letters”  
De winnaar is:   mevr Kamminga te Winsum. 
Van harte gefeliciteerd!

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

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR
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21% BTWKORTING

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

Donderdag 26 t/m zondag 29 novemberDonderdag 26 t/dag 26 t/

BELASTING 
VRIJ WINKELEN

DIE NEMEN WIJ 
VOOR ONZE REKENING 
*(aanbiedingen en acties uitgezonderd)

MODE VOORDEELDAGEN

TAX FREE SHOPPEN
OP DE GEHELE COLLECTIE BETAALD U 

GEEN BTW

Geslaagde Beautyworkshop 

WiLP.- Maar liefst 45 dames genoten 
afgelopen zaterdag in Wilp van een 

beautyworkshop van Beautycen-
ter Rodin. Te gast was Marjo Horn, 

anti-aging coach, huidtherapeute en 
schrijfster van diverse huidverbe-
teringsboeken .Tijdens deze work-
shop leerden de dames eenvoudige 
maar zeer effectieve gezichts- en 
hals oefeningen om de huid mee 
te liften. Daarbij gaf ze diverse voe-
dingstips en manieren hoe we onze 
huid kunnen verbeteren door te ont-
zuren. Ook konden de dames thuis 
aan de slag gaan met een handige 
tool, de zogenaamde´ bella bacci 
cups´. Hiermee kunnen ze ook thuis 
aan de slag om zelfstandig een huid 
verbeterende bindweefselmassage 
toe te passen. Voor meer informatie 
om je huid op een natuurlijke ma-
nieren  te verbeteren kun je terecht 
bij Rodin Beautycenter tel 0571-
261727.

SeniorWeb workshop Rabo 
Internetbankieren 
TWELLO.- SeniorWeb Twello orga-
niseert in samenwerking met Rabo-
bank Apeldoorn en Omgeving een 
workshop Rabo Internetbankieren. 
Saldo checken op internet of met de 
computer geld overboeken? Tegen-
woordig kan dit allemaal geregeld 
worden via internet. Dat geldt ook 
voor bankzaken. Echter dit is toch 
voor veel ouderen  nog een stap te 
ver. Maar internetbankieren bete-
kent voornamelijk gemak. ’s Avonds 
of in het weekend: op het moment 
dat het uitkomt kunnen bankzaken 
geregeld worden. Door in te loggen 
met pinpas en pincode kan snel en 

makkelijk geld overgeboekt worden. 
Ook inzage in het actuele saldo van 
de rekeningen is mogelijk, net als 
bij- en afschrijvingen controleren. 
Tevens is het  mogelijk betaalop-
drachten in te voeren voor een la-
tere datum. Door het gebruik van 
de Random Reader of Rabo Scanner 
kunnen bankzaken op een veilige 
manier via internet uitgevoerd wor-
den. In samenwerking met Senior-
Web biedt de Rabobank Apeldoorn 
en omgeving deze workshop Rabo 
Internetbankieren aan klanten van 
55 jaar en ouder aan. Deze work-
shop is gratis en is afgestemd op de 

praktijk. Op eenvoudige wijze leert 
de deelnemer om te gaan met het 
bankieren via internet. Tijdens de 
workshop wordt een lesboek uitge-
reikt en na afloop is de deelnemer 
in staat zelfstandig zijn/haar finan-
ciële zaken te regelen. Het spreekt 
voor zich dat de privacy van de 
deelnemer gewaarborgd is. Deel-
nemers kunnen hun eigen laptop/
tablet meenemen. De workshop 
staat gepland op woensdagochtend 
2 december van 09.30 – 11.30 uur in 
Bibliotheek Twello. Aanmelden kan 
via rabobank.nl/apeldoorn. Er is een 
beperkt aantal plekken beschikbaar. 

Eerste bijeenkomst 
van de nieuwe FNV 
KLaRENbEEK.- De eerste ledenbijeenkomst van 
netwerk Lokaal FNV / berkel-ijssel-Veluwe (b-ij-
V) zal plaatsvinden op donderdag 26 november, 
van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
bij Restaurant Pijnappel aan Hoofdweg 55 te Kla-
renbeek. 

De avond staat in het teken van kennismaking. Ken-
nismaking met de nieuwe structuur van de FNV die 
op lokaal niveau vorm krijgt in lokale netwerken 
en kennismaking met uw lokaal netwerk dat na een 
klein jaar voorbereiding zo ver is zich te presenteren.
Ton Heerts zal de avond inleiden, hierna zal het 
interim-bestuur het netwerk Lokaal B-IJ-V i.o. pre-
senteren: het ontstaan, de structuur en de plannen. 
Vervolgens is er gelegenheid voor vragen en opmer-
kingen. De avond wordt afgesloten met een hapje en 
een drankje.

Fusie tot één FNV
Op 1 januari 2015 zijn de voormalige bonden Abva-
kabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw en FNV 
Sport samen met de voormalige FNV-centrale gefu-
seerd tot één FNV. Op lokaal niveau gaan de plaatse-
lijke (woon)afdelingen van deze voormalige bonden 
ook samen tot één Lokaal Netwerk FNV en zo kunnen 
ze sterker worden.

Het nieuwe netwerk
Het nieuwe netwerk beïnvloedt het gemeentelijk be-
leid, versterkt de binding met de leden, organiseert 
themabijeenkomsten over actuele onderwerpen en 
huldigt jubilarissen, ondersteunt de individuele be-
langenbehartiging aan leden en vergroot de bekend-
heid van de nieuwe FNV.
Het netwerk Lokaal FNV / Berkel-IJssel-Veluwe heeft 
nu vorm gekregen en vertegenwoordigt de leden van 
een zestal gemeenten: Apeldoorn / Brummen / Epe / 
Lochem / Voorst / Zutphen. 

www.voorsternieuws.nl

volg ons ook 
op social media 

Stationsstraat 27 | 7391 EH Twello | 06-54912001 
www.ijssalonzaza.nl

IJSTAART

De feestdagen komen er 
weer aan, bestel nu alvast 

een luxe 6-8 persoons

Geef uw bestelling door in de 
ijssalon of via onze website

slechts €1
3,95

& koffi ebar

Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 13.00 - 18.00 uur

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

sint koopzondag
29 november

van 12.00 - 17.00 uur0 uur

Meer dan 10.000 euroaan prijzen!

ZONDAG 29 NOV
GEOPEND

13.00 TOT 18.00 UUR
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Dijkverlegging in 
de Voorsterklei
Wie voert de dijkverleggingen uit?
Waterschap Vallei en Veluwe coördineert de 

dijkverleggingen in Cortenoever en Voorsterklei 

namens Rijkswaterstaat. 

Aannemingsmaatschappij de Vries & van de Wiel 

voert de werkzaamheden in beide gebieden uit.

Projectwebsite
Voor meer informatie over de dijkverleggingen 

en planning van de werkzaamheden kijk op onze 

projectwebsite: www.dijkverleggingcovo.nl

      dijkverlegging.covo

      #dijkverlegging

Waterschap Vallei en Veluwe
Bezoek ons inloopspreekuur
Maandag, woensdag, donderdag 13.00 - 15.30 uur
Voorsterklei 17, 7383 RX Voorst 

Telefoon: 0575 - 501566

E-mail: ruimtevoorderivier@vallei-veluwe.nl

de Vries & van de Wiel
Bezoek ons inloopspreekuur
Woensdag 13.00 - 14.00 uur
Holthuizerweg 14, 6971 JE Brummen

Telefoon: 0224 - 211211

E-mail: info@dijkverleggingcovo.nl

www.dijkverleggingcovo.nlwww.dijkverleggingcovo.nl

Een overzicht van de 
activiteiten in Voorsterklei

De nieuwe Voorsterklei (midden) is nu klaar. De tijdelijke weg (rechts) is verwijderd. 

De dijk en het fi etspad
De bermen langs het fi etspad worden momenteel afgewerkt. 

Nu de tijdelijke weg in de Voorsterklei is verwijderd, wordt 

de landschapsberm van de nieuwe dijk afgerond. De 

komende weken plaatsen we afrasteringen, dijkpalen 

en verkeersborden. Daarna worden bankjes op de dijk 

 geplaatst met zicht op de uiterwaarden. Begin december 

is het fi etspad op de dijk helemaal af.

Koe-oversteekplaats
In de nieuw aangelegde Wellenbergweg komt een  koe-oversteekplaats. Hiermee kunnen de koeien van de familie Wijers veilig 

oversteken. De koe-oversteekplaats (zie º in de foto) komt ten noorden van het melkveebedrijf van de familie Wijers te liggen.

De in- en uitlaat
De ‘oude’ dijk is op twee plaatsen verlaagd tot drempels. 

De drempels worden afgewerkt met grasbetontegels en er 

is een onderhoudspad aangelegd. Bij extreem hoogwater 

komt het water eerst aan de noordkant over de drempel, 

en later aan de zuidkant. Zo wordt de stroomsnelheid 

 beperkt. De dijk wordt bij de in- en uitlaat verder afgewerkt 

zoals ook de nieuwe dijk is afgewerkt: de bovenlaag bestaat 

uit een waterwerende laag van ruim 50 cm klei en de dijk 

wordt ingezaaid.

Gemaal
De bovenbouw van gemaal Nijenbeek is bijna klaar en 

de ramen zitten er in. De komende weken wordt gewerkt 

aan de installaties, de kabels en leidingen. Het gemaal is 

eind dit jaar af. 

Fit, Veilig, Valbreken in Klarenbeek

Ga fit en vol zelfvertrouwen 
de winter in
KLaRENbEEK.- Na de geslaagde 
eerste ‘introductieles’ van Rolf Tijs-
sen is besloten om de cursus Fit, Vei-
lig en Valbreken aan te gaan bieden 
in Klarenbeek. Deze start op donder-
dag 3 december. In vijf lessen gaat 
Rolf Tijssen de deelnemers ‘trainen’ 
om te voorkomen dat je valt en als 
dit wel gebeurt, wat doe je dan? Ie-
dereen, ook mensen die aan een stok 
of rollator lopen, kan deelnemen 
aan de cursus. De cursus heeft lan-
delijk al veel indruk gemaakt. Het 
zorgt ervoor dat mensen vitaler blij-
ven en mensen beter om leren gaan 
met obstakels, gladheid en andere 
oorzaken waardoor je kan vallen. In 
Klarenbeek hebben de dorpscontact-

personen Rolf Tijssen van Tijssen 
Weerbaarheid benaderd om in het 
MFC deze cursus Fit, Veilig, Val-
breken te gaan verzorgen. Rolf heeft 
veel ervaring met deze cursus en 
benadrukt dat de cursus echt voor 
iedereen toegankelijk is.

Trainingen
Op donderdagochtend 3 december 
start de eerste van vijf cursusochten-
den. Na deze eerste training op don-
derdag wordt er vier keer op woens-
dag getraind. De data zijn donderdag 
3 december en de woensdagen 9, 16, 
23 en 30 december 2015. De trainin-
gen starten om 10.00 uur en duren 
circa een uur. De kosten van de cur-

bert peters bouw- en timmerbedrijf. 
Alle bouwwerkzaamheden. Timmerwerk-

plaats, kozijnreparaties e.d. ook 
tuinhuizen en schuren. 06-

23592164/0575-502635 www.
bertpetersbouw.nl

brocante in de kerk van Wilp. Zaterdag 
5 december van 10.00 uur tot 14.00 

uur. T.b.v. Kerkactie prot. gemeente Wilp

ervaren schilder voor al uw behang-, 
saus- en schilderwerk voor info: 06 31 54 

98 34

pedicure geen drempel ambulant 
0623665795 j.van.luttikhuizen@hotmail.

com

PUNTJES
paar kilootjes kwijt? Nieuwe deelne-
mers gezocht voor 3 dagen herbalife 
testpakket. Bel. Jantina (0570) 617660 

www.ikwilproeven.nl

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

Beukenhaag Bosplantsoen Taxus Laurier 
Coniferen bomen Meidoorn, Hedera enz. 
www.kwekerijhetveld.nl Veldweg 50, 

Klarenbeek (055) 301 14 51 / 
0651554827

te koop: oude koemest voor de tuin, 
fijngemalen. 06-45698974 na 17.00 uur

Te koop: haardhout, eik / beuk 06-
14266188

harry de Winkel hoveniersbedrijf 
Bladblazen, bladruimen, boomverzorging 

055-3015271

sus zijn 30 euro, deze kunnen wor-
den voldaan op de eerste cursusoch-
tend. Er zijn beperkte plekken, dus 
wil je meedoen geef je dan op via 
(06) 30 72 33 85 of stuur een e-mail 
naar: dorpscontactpersoon@klaren-
beeksbelang.nl. 

iedereen een eigen programma
Denk niet van: dit kan ik niet, dit 
durf ik niet. Rolf zorgt ervoor dat 
iedereen een eigen programma krijgt 
en dat iedereen oefeningen gaat 
doen die men wel kan en u zult zien 
dat u aan het eind van de cursus een 
vitaler mens bent.

Vervoer
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om met eigen vervoer naar het MFC 
te komen en komt u uit Klarenbeek 
zelf, dan kan een van de vrijwilligers 
van Helpende Handen u ophalen en 
thuis brengen. Bel daarvoor, graag 
een paar dagen van tevoren, naar 
(06) 12 26 00 21, mailen kan ook: 
hhklarenbeek@hotmail.com. 



Pagina  33 Voorster NieuwsWoensdag 25 november 2015

  

GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

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

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

 HR++ GLAS

 KOZIJNRENOVATIE

 DOUCHEDEUREN
Tijdens de wintermaanden 

extra korting* op interieurglas

*Vraag naar de voorwaarden!

Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad
autobedrijf

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

www.autospijkerbosch.nl

Appen: zeldzaam fraai 
overblijfsel van een 
middeleeuws boerengehucht

Dorpsgenoten. 
Wandelend door de gemeen-
te Voorst of iets over de grens 
ontmoet Wiel Palmen perso-
nen die volgens hem iets te 
vertellen hebben. Vandaag 
een gesprek met en de foto 
van Gerrie Groenewold over 
en van appen. 

‘De villa is weg, maar de kastanje-
boom staat er nog’. Gerrie Groene-
wold kent de streekgeschiedenis 
en zeker Appen, waar het huidige 
appartementencomplex De Nieu-
wenhof ligt, ooit eigendom van 
de ‘Dames Wilkens’.
Appen! Een buurtschap, rijk aan 
geschiedenis. 
‘Beleef het mooie landschap 
rondom het buurtschap Appen. 
Wandelend over een middel-
eeuwse dijk langs de Voorster-
beek maakt u kennis met het 
prachtige buitengebied van de 
gemeente Voorst. U ontdekt de 
sporen van een lange strijd tegen 
het water. De Appense Dijk maakt 
deel uit van de Veluwse Bandijk, 
gelegen tussen Wapenveld en 
Klarenbeek’. Zo staat het te lezen 
in een folder over ‘Het Appense 
Schouwpad’ dat twaalf kilometer 
lang blijkt te zijn.
Appen! Wel van gehoord en ze-
ker er doorheen gereden, maar 
nooit gedacht aan haar oeroude 
geschiedenis, die zoveel duizend 
jaar geleden begon. 
Nergens was zelfs te vinden hoe-
veel inwoners Appen heeft, wel 
hoeveel huizen en dan onder de 
rubriek ‘Verspreide huizen Ap-
pensche veld 76 huizen’. En dan 
heb ik Gerrie Groenewold – Vos-
kamp nog niet ontmoet, geboren 
en getogen in Appen, langs de 
vrouwelijke lijn een Appense 
en dan gaan we terug naar Pen-
terman, de grootouders van haar 
moeder.

Middeleeuwen
De buurtschap Appen is een zeld-
zaam fraai overblijfsel van een mid-
deleeuws boerengehucht, opgeko-
men op een dekzandrug aan de rand 
van de overstromingsvlakte van een 
nog grillige Voorsterbeek. Het natte 
karakter van de omgeving klinkt 
door in de naam Appen of Apede: 
waterrijk oord. In Appen zijn nog 
de patronen te herkennen van een 
brinkachtig cultuurland omringd 
door verspreid staande boerderijen. 
De nabije akkers werden vruchtbaar 
gemaakt met plaggen en potstal-
mest. De akkers waren omlijst met 
houtwallen die wild en loslopend 
vee moesten tegenhouden. Appen 
kende ook een eigen marke. Deze 
bezat heiden, vennen en veentjes op 
de omliggende woeste dekzanden 
en broekbossen langs de oevers van 
de Voorster Beek. 
Appen bestaat uit een weg: de Ap-
penseweg. De buurtschap bestaat 
voornamelijk uit boerderijen. Door 
het Appense Bos loopt een middel-
eeuws dijkje en er liggen grafheu-
vels.

En dan nog is er de stad Deventer. De 
Deventenaren hadden een kunstje 
geflikt waar ze in Appen niet vrolijk 
van werden. Gerrie: ‘Het was rond 
1600. In Deventer kregen ze regel-
matig last van het vele water in de 
IJssel. Kom, zullen ze gedacht heb-
ben, rond Appen en Gietelo wonen 
weinig mensen. En ze staken in het 
Appense Veld de dijk door. Zij dro-
ge, wij natte voeten.’

Zwemmen in De Kolk
‘Gietelo en Appen zijn onlos-
makelijk aan elkaar verbonden’, 
hoorde ik iemand zeggen. Zowel 
vanuit Gietelo als vanuit Ap-
pen was men aangewezen op 
het schooltje in Gietelo, nog ge-
sticht door de heren Schimmel-
penninck van landgoed De Poll. 
Een school met twee onderwij-
zers: meneer Bakker en juffrouw 
Cousin. ‘In de zomer ging je op 
de fiets naar school, in de win-
ter mocht je ernaar toe lopen en 
dan kon je overblijven.’ Verwacht 
niet een groot winkelaanbod. De 
groenten kweekte men zelf. Er 
was nog een slager aan de Appen-
seweg. Het brood van bakker Bril 
of Holtrigter werd aan huis be-
zorgd. Bril had naast zijn bakkerij 
een kruidenierszaak.  En dan had 
je het meertje aan dezelfde Ap-
pense weg, Het Beekmeertje. Daar 
gingen we zwemmen.’ 

De Dames Wilkens
Hun naam leeft nog steeds voort. 
Van hun voornamen Sophie Cecile 
Philipine en Helena Henriëtte is 
alleen van de laatste in de Hélène 
H. Wilkensgroep Scouting Voorst 
bewaard gebleven. ‘Sophie zag je 
niet vaak, Helena had de contac-
ten met buiten’, vult Gerrie aan. 
Daarom weten we ook de jaartal-
len van ‘Mej. Helena’ : 1874-1957. 
Voor haar vele werk voor de ge-
meenschap werd een straat naar 
haar genoemd. De belangstelling 
van de dames Wilkens voor de 
jeugd van Voorst was groot. Omdat 
de padvinderij grond nodig had 
voor hun clubhuis verkochten de 
dames bij acte van 26 oktober 1950 
aan notaris Vissers een perceeltje 
bosgrond, groot ongeveer 04,50 are 
voor f 10,— voor het bouwen van 
een clubhuis. 
De kastanjeboom vertelt het ver-
haal van de dames, de Huttendijk 
die van de armen uit de marke, 
die bij wateroverlast op de dijk 
hun hutten konden bouwen, de 
grafheuvels houden de Oude Tijd 
vast en bakker Bril weet de lijn van 
toen en nu en naar morgen vast te 
houden en door te trekken. En wie 
nog meer wil weten over een op 
het eerste gezicht gewoon buurt-
schap, maar wel met een spannend 
in intrigerend verhaal. 

Voorverkoop 
abonnementen 
Anytime Fitness 
TWELLO.- anytime Fitness Twello (boven de Rabobank aan de Dorps-
straat) start a.s. zaterdag en zondag (koopzondag) met de voorverkoop 
van abonnementen. Momenteel wordt er druk gebouwd om de fitness-
club voor het einde van het jaar gereed te krijgen en open te stellen voor 
de sporters. Zo komt er onder andere een prachtige groepsfitnesszaal 
waar de hele dag door virtuele lessen en ook live lessen kunnen worden 
gevolgd. 

Er is een sfeervolle lounge om gezellig bij te kletsen en vanaf de nieuwste ap-
paratuur voor conditietraining (loopbanden, crosstrainers, fietsen, etc.) kan 
men uitkijken op de Dorpsstraat. Er is in de nieuwe Anytime Fitnessclub in 
Twello voor iedereen wat wils, jong, oud, man, vrouw, iedereen kan op zijn 
of haar niveau terecht.

Aanstaande zaterdag en zondag start het team van clubmanager Remy den 
Blijker met de voorverkoop van abonnementen tussen 10.00 en 17.00 uur. 
Op die dagen kan men terecht voor uitleg over de mogelijkheden die de club 
gaat bieden. Voor snelle beslissers geldt er dan een prachtig aanbod met le-
venslange korting op het abonnement. In de weken erna zijn de mensen van 
Anytime Fitness voor de voorverkoop aanwezig op:

Dinsdag           16.00 – 19.00 uur
Woensdag       12.00 – 15.00 uur
Donderdag      17.00 – 20.00 uur
Vrijdag             17.00 – 21.00 uur
Zaterdag          10.00 – 16.00 uur
Zondag            13.00 – 16.00 uur

Anytime Fitness heeft wereldwijd momenteel meer dan 3000 clubs. Leden 
kunnen met hun sleutel zonder extra kosten in al deze clubs sporten. In Ne-
derland zijn er al meer dan 40 clubs en het aantal is groeiende. De gemoede-
lijke sfeer, persoonlijke benadering en het feit dat je altijd, 24 uur per dag en 
7 dagen per week, kunt sporten, hebben er voor gezorgd dat vele mensen dit 
concept omarmd hebben. Het fitnessteam bestaande uit Remy den Blijker, 
Jesse Burgers, Sabine Berends en Floris van Eijk kan dan ook niet wachten 
tot de deuren eind december opengaan om de gasten te verwelkomen.

Leerlingen veehouderij 
halen melkdiploma

Jeroen Bouwmeester, Stefan van Oorspronk, Tisja Arendsen en Ray-
mond Oosterwijk behaalden hun felbegeerde melkdiploma traditioneel. 

GEMEENTE VOORST.- De afgelo-
pen periode hebben Jeroen Bouw-
meester, Stefan van Oorspronk, Tisja 
Arendsen en Raymond Oosterwijk, 
alle vier leerlingen van veehouderij 
niveau 2 te Twello, hun felbegeerde 
melkdiploma traditioneel behaald. 
Ze hebben op hun stagebedrijf één 

jaar geoefend onder begeleiding 
van hun stageboer. Zij kregen ‘voor-
melkles’ van Marco Nieuwenhuis. 
Afrondend hebben ze hun prak-
tijkexamen in de melkput afgelegd. 
Uit handen van voormelker Marco 
Nieuwenhuis kregen ze hun diplo-
ma uitgereikt.



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 op de aangegeven dagen.

Kruimige 
aardappelen

2 zakken à 2,5 kilo

2.502 ZAKKEN

6.58

Robijn wasmiddel 
Klein & Krachtig 

color of black velvet
fl acon 735 ml

2.39PER STUK

7.486.412.6.

Honig soep
2 pakjes à 41-112 gram 

naar keuze

Authentieke
slagershamburgers

2 pakken à 2 stuks

1.002.502 PAKKEN 2 PAKJES

5.58 3.082.342.5. 1.3.2.

Hertog Jan
of Grolsch bier
3 kratten à 16/ 24 fl esjes 

à 300/ 450 ml naar keuze

Coop
appeltaart

vers gebak
ca. 5/6 personen

25.001.79 3 KRATTEN

max. 3 kratten 
per klant44.0738.674.99

65% KORTING

OP=OP
< 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
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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. 

ACTIVITEITEN KALENDER

Neem nou de boerka
‘Ooit, niet zo heel lang geleden, gingen amerikanen en Europeanen 
prat op hun verlichte religieuze verdraagzaamheid’. Zo begint Mart-
ha Nussbaum haar boek De nieuwe religieuze intolerantie.

Voorst Wereldwijd. 
Deze rubriek is bestemd voor 
kerken, verenigingen, poli-
tieke partijen, particulieren 
die iets te melden hebben dat 
de grenzen van de gemeente 
Voorst overstijgt of dat betrek-
king heeft op kerkelijke, re-
ligieuze en spirituele zaken. 
ideeën, suggesties, bijdragen 
naar info@voorsternieuws.nl 
of palme060@gmail.com

Martha Nussbaum is geboren in New York als Martha Craven, is een 
Amerikaanse filosofe en hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek aan de 
University of Chicago  Ze studeerde in 1969 af in theaterwetenschap-
pen en klassieke talen aan de New York University. Vervolgens ging 
ze aan Harvard studeren en bewoog zich geleidelijk aan in de rich-
ting van de filosofie waarin ze in 1972 afstudeerde. Ze promoveerde 
in 1975 bij G. E. L. Owen. In deze periode trouwde ze met Alan Nus-
sbaum, van wie ze in 1987 weer scheidde, kreeg ze een dochter Rachel 
en bekeerde ze zich tot het jodendom.
In 1999 ontving ze een eredoctoraat in de Humanistiek van de Univer-
siteit voor Humanistiek.. Nussbaum neemt regelmatig deel aan het 
publieke debat.  Dit doet ze door middel van het schrijven van recen-
sies of artikelen voor tijdschriften, maar ze treedt ook af en toe op als 
expert in rechtszaken. Nussbaum wordt gezien als de grootste sociaal 
filosofe van onze tijd.

Een uitweg uit de politiek van de 
angst’. Je zou wensen dat politici 
dit boek lazen, van raadsleden tot 
Kamerleden. Niet de angst voor 
andere religies beheerst op dit 
moment de Nederlandse politiek, 
maar de angst voor het volk dat 
op 15mei 2017 naar de stembus 
gaat. De Europese is in 2019 en 
dan hoop je toch dat xenofobie 
op zijn minst geschrompeld is tot 
een kleine voetnoot in de vader-
landse geschiedenis.
‘Een vurige verdediging van de 
religieuze minderheden in het 
licht van de islamfobie van na 
9/11’ schreef een krant over haar 

boek. Het  eerste hoofdstuk in haar 
boek heet dan ook: een tijd van angst 
en achterdocht.  Een fraai voorbeeld  
is het verbod van het dragen van de 
boerka en de . In delen van Duits-
land, Nederland, Spanje en België 
mogen deze niet gedragen worden 
door ambtenaren, onder wie onder-
wijzers en leraren. Priesters en vrou-
welijke kloosterlingen echter mogen 
wel met hoofddoek (sluier) of habijt 
voor de klas staan. 

angst nodig om te overleven
‘Zonder angst zouden we allemaal 
dood zijn’, zegt Nussbaum. Aan  de 
andere kant waarschuwt ze: ‘angst 

kan een bron van onbetrouwbaar 
en wispelturig gedrag vormen.’ Ik 
wil niet luchtig doen over deze 
tijd. Er is een dreiging van geweld. 
Tegen de zelfdodingscultus kun je  
je niet wapenen. Nussbaum: ‘Veel 
angsten zijn rationeel en in een 
samenleving die het menselijk 
leven ernstig neemt is het is het 
zinvol een beroep te doen op de 
angst. De balans is echter doorge-
slagen, doordat op onverantwoor-
delijke wijze opgeroepen angsten 
een bedreiging vormen voor prin-
cipes waar we ons aan zouden 
moeten vasthouden en waar we 
trots op zouden moeten zijn.’ Ik 
denk dan aan religieuze toleran-
tie, gastvrijheid. Tegen arrogantie 
is geen kruid gewassen.
Je zou willen dat beleidsmakers 
en politici dit boek zouden lezen. 
Angst voor de ander, de onbeken-
de  kan een belangrijke reden zijn 
voor maatregelen die de samenle-
ving nog angstiger en intoleranter 
maken. 
(Wiel Palmen)

Klarenbeekse inloop met 
audicien & orthopeed
KLaRENbEEK.- Tijdens de wekelijkse inloopochtend in het MFC in 
Klarenbeek zijn op woensdag 2 december een audicien en orthopeed 
aanwezig.

audicien
Bij Renee Verwaaijen van Hoorcentrum Klarenbeek, gevestigd in gezond-
heidscentrum De Mölle, kan iedereen terecht voor gehoorproblemen. Zij is 
gespecialiseerd in het aanmeten en begeleiden van hooroplossingen. Daar-
naast kan men bij haar terecht voor producten ter voorkoming van gehoor-
schade zoals: gehoorbeschermers, zwemdoppen, slaapdoppen en nog meer. 

Orthopeed
Mulder Orthopedie is gevestigd in Twello. Bij hen kunt u onder andere te-
recht voor steunzolen, sportzolen en loopanalyses. Veel patiënten hebben 
pijnklachten en beperkingen van het steun- en bewegingsstelsel. Veel van 
de klachten kunnen goed verholpen worden door middel van steunzolen.

informatie
Wilt u meer informatie van een van deze specialisten, kom dan op 2 decem-
ber naar de inloopochtend in het MFC. U bent welkom tussen 10 en 12 uur. 
Wie niet in de gelegenheid is om met eigen vervoer naar de inloopochtend 
te komen, kan door een van de vrijwilligers van Helpende Handen worden 
opgehaald en thuis gebracht. Bel daarvoor, graag een paar dagen van tevoren, 
naar (06) 12 26 00 21, mailen kan ook: hhklarenbeek@hotmail.com. 

Gerestylde Wereldwinkel heropend
TWELLO.- Sinds april 1985 is er 
een Wereldwinkel in Twello en al 
ruim drie jaar is de zaak gevestigd 
aan de Stationsstraat 9 in Twello. 
Om aan te kunnen sluiten bij de 
ontwikkelingen van de landelijke 
vereniging van Wereldwinkels én 
om daarmee een frisse en nieuwe 
uitstraling te creëren, is het interi-
eur door vrijwilligers aan een re-
styling onderworpen. afgelopen 
vrijdagavond was de feestelijke 
heropening. 

Het is gezellig druk als bezoekers en 
genodigden - geflankeerd door sfeer-
vol brandende kaarsen – de Wereld-
winkel Nieuwe Stijl betreden. Be-
stuursvoorzitter Celeste Kamphuis 
heet iedereen welkom en begroet 
burgemeester Jos Penninx, alle me-
dewerkers en gasten. Zij staat ook 
stil bij het tragische overlijden van 
Loek Pijnappel en de plotselinge 
dood van de echtgenote van de oud-
ste klant, die de openingshandeling 
zou verrichten, maar afwezig is. De 
avond is om deze reden aangepast. 
Celeste richt lovende woorden aan 
degenen die de mouwen hebben 
opgestroopt om de restyling te re-
aliseren. In no time is er veel werk 
verricht door de medewerkers en 
hun partners. Ze staat stil bij drie 
aanwezigen: Hebe-Jan de Buijzer die 
betrokken was bij de inkoop, plan-
ning en uitvoering. Peter Veeke die 
sinds het eerste uur betrokken is bij 
de zaak en Anna Kleverwal, die als 
nieuwe coördinator nietsvermoe-
dend erin is gestapt en met de neus 
in de boter viel. Als blijk van dank 
ontvangt iedereen een herfstboeket. 

Noodzakelijkerwijze moest de zaak 
een paar dagen worden gesloten om 
de Wereldwinkel Nieuwe Stijl te re-
aliseren, maar sinds 6 november is 
iedereen weer vol enthousiasme in 
de ‘nieuwe’ winkel aan de slag. We-
reldwinkel Twello verkoopt mooie, 
originele cadeaus: Gifts & Living 
(non-food) producten zoals siera-
den en servies, maar ook (h)eerlijke 
levensmiddelen uit andere culturen 
met een fairtrade keurmerk. Alles 
draait om wonen, modeaccessoires, 
koken en tafelen. En ook om geluk 

en symboliek. De authentieke ca-
deaus zijn volgens eeuwenoude tra-
dities gemaakt, met een hedendaags 
tintje. De sfeerbepalende tinten van 
de afgelopen jaren zijn vervangen 
door frisse, lichtere kleuren. Fair-
trade is eerlijke handel met respect 
voor mens en milieu. Veel mensen 
die de producten vervaardigen zijn 
arm en hebben vaak ook weinig kans 
op ontwikkeling. Zonder fairtrade 
hebben zij minder of geen kansen 
op de westerse exportmarkt. Bij fair-
trade gaan erkende leveranciers van 
de Wereldwinkel langdurige han-
delsrelaties aan met de producenten 
in ontwikkelingslanden. Daardoor 
kunnen producenten beter investe-
ren in hun eigen toekomst. Fairtrade 
betekent ook een eerlijke prijs voor 
een eerlijk product. De makers krij-
gen hierdoor de ruimte om zich op 
eigen kracht verder te ontwikkelen 
en zodoende kan armoede bestreden 
worden. Er is geen sprake van kin-
derarbeid noch onveilige arbeids-

omstandigheden en met de koop 
van een cadeau draagt men bij aan 
positieverbetering van de makers, 
die doorgaans afkomstig zijn uit ont-
wikkelingslanden. 
En dan is het moment daar dat een 
stel kinderen, de jongste is 3 jaar, 
samen met de burgemeester buiten 
de officiële openingshandeling ver-
richt, namelijk het doorprikken van 
lila en witte ballonnen bij de ingang 
om de weg vrij te maken. Binnen 
wachten drankjes en hapjes om deze 
avond samen gezellig af te sluiten. 
Jos Penninx heeft grote waardering 
voor de Wereldwinkel, die met vele 
vrijwilligers een verbinding legt tus-
sen faire verhandeling van vele lo-
kale producten uit de wereld met 
bewustwording hier van de eerlijke 
handel. Naast de dank voor de inzet 
van vele vrijwilligers in Twello in de 
afgelopen 30 jaar wenst hij hen met 
de ‘nieuwe’ winkel veel succes met 
de verkoop van het mooi gevarieer-
de aanbod van producten. 

Samen met de burgemeester prikken de kinderen alle 
ballonnen bij de ingang door./Foto: Peter Vreeke. 

NOVEMbER
26 Samen uit Eten Algemeen Belang Teuge Dorpshuis Teuge 12:00
26 Lezing OKV 20.00u , 22.00u Voorst in het Dorpshuis
26 Slim zoeken op Internet door mediacoach Elin Groot Rouwen, 

19.30u bibliotheek Twello
27 Strijkkwartet benefietconcert Lionsclub Voorst Stichting Leergeld, 

20.00 u Dorpskerk Wilp
27 Jonge OuderCafé (ism CJG Voorst), 10.30 u bibliotheek Twello
28 Beethoven Compleet! Sonates voor cello en piano. 
 Stichting behoud Dorpskerk Wilp Dorpskerk Wilp 15:00
28 Badmuts FM presents DJ’s Geer en Goor en de Bende van Ellende, 

21.00 u Stichting Pampus Posterenk
29 Muziekmiddag met Brook Duo en Hinterecke Musikanten,  

Dorpshuis, aanvang 13.30 uur

DECEMbER
2 Workshop Rabobank Internetbankieren ism SeniorWeb, 9.30 u bibli-

otheek Twello  
5 Brocante in de kerk in Wilp, 10 uur Kerk in Wilp
7 Samen eten in wilp, Zonnebloem afd Wilp-Voorst,   

De pompe in wilp, 12:00
10 Bejaardensoos middag Dorpshuis Teuge, 13:30
11 Kerstshow SV Twello afd. Gymnastiek Sporthal de Zuiderlaan, 

Twello 17:00
11 Kerstmarkt en Herdertjestocht, 15.00 uur kerk en kerkplein
12 Kerstfair de Zaaier, 15.00 uur. Leuke activiteiten voor jong en oud.

Locatie Peco Teuge
19 Winterfair in het kader van Wilp 1250 Stichting Wilp 1250 Jaar 

Kasteeltuin landgoed de Lathmer  10.00

agenda

Bekijk de volledige agenda
op www.inTwello.nl 

NOV

29

NOV

28

dec

07

dec

20

Koopzondag Twello Centrum

Pietenspeurtocht

Kerst in Twello

Koopzondag Twello Centrum
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_voor_Humanistiek
mailto:hhklarenbeek@hotmail.com


De stilste airco ter wereld.

Ik vind het hier
...eh... zo stil!

Spijt 8, Sint Michielsgestel, tel.: 073 - 55 19 000
internet: www.immens.nlinstallaties bv

Standaard met5 jaargarantie

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

Nu ook cadeaubonnen 
verkrijgbaar vanaf €5,- 

LEUK OM TE GEVEN, 
LEUK OM TE KRIJGEN!

VUURWERKVUUUURWVUUUURWWWEVV
CADEAUBON

25,00
TER WAARDE VAN

VVVVVVV
CCCCCCCCCCC
TTTTT

VUURWERKVUUUU WVVVUUUUUUUURWU WWERRRERKRKVVV
CADEAUBON

10,00
TER WAARDE VAN

VVV
CCCC

VUURWERKVUUUUUU WWVVVVVVVVVUUUUUUUUURRRWWU WWW RRRRRRRRKKKRK
CADEAUBON

5,00
TER WAARDE VAN

Maak kans op 
1 van de 3 electrische 

hapjes pannen! 
Misschien wordt u op 

5 december verrast door de Sint

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Klarenbeekseweg 87, Tel. (055) 301 12 82
www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

SPECTACULAIRE 
VUURWERK DEMO

12 december vanaf 19.30 uur
Locatie: tegenover de winkel
SMELTINK-VUURWERK

KOERS
SERVICESTATION

Klarenbeekseweg 86-88 
7381 BG  Klarenbeek 

tel. 055 3011870

Ineke’s Kapsalon

Op maandag gesloten

Sinterklaastip!
kapperskadobon

Hairstyling voor dames en heren
Molenweg 20 • Klarenbeek
Telefoon (055) 301 18 78

www.inekeskapsalon.nl

Behandeling volgens afspraak

De spelregels...
Bij alle KOV winkels herkenbaar aan de actieposter.
“Het regent prijzen in Klarenbeek” kunt u op uw aankopen loten voor kadootjes sparen. 
Het werkt als volgt:
Iedere betalende klant ontvangt een lot. Vergeet niet om uw naam en adres in te vullen. U kunt uw loten 
inleveren bij één van de deelnemers. De actie loopt vanaf de intocht van Sinterklaas tot de Kerst. Prijswinnaars 
worden telefonisch op de hoogte gesteld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Het regent prijzen 
in Klarenbeek

Deelnemers:
  - Tankstations Koers
    - Martin’s Snackbar
       - Drogisterij Wansink
             - Ineke’s Kapsalon
               - Pelgrim Bloem en Gift
                - Pijnappel Mode
                 - Wolters Tweewielers
                  - Slagerij Walravens
                   - Plus Imanse
                   - Woninginrichting Smeltink
                   - Welkoop

DOE MEE! MAAK KANS OP HEEL VEEL PRIJZEN!!!

Klarenbeekseweg 121 Klarenbeek
‘s Maandags gesloten

Sint en Piet opgelet
we hebben de 
kadootjes weer 

klaargezet!

•
•
•

•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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KLARENBEEKSEWEG 93, 7381 BE KLARENBEEK - TEL (055) 3011286 - FAX (055) 3011788 - WWW.DENIEUWEZWEEP.NL - INFO@DENIEUWEZWEEP.NL

GEGARANDEERD SUCCES BIJ ELKE GELEGENHEID!

Maak u sinterklaasavond 

extra gezellig 
met o.a. een gourmet of fondue schotel, 

heerlijke hapjes zoals kibo’s, speenvarkenspek, 
mini kipsaté en pieterballen en natuurlijk 

zijn er ook weer onze overheerlijke 
saucijzenstaven, broodjes, letters en crolline’s

Klarenbeekseweg 87 - tel. 0553011282 - 
www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

Le Baronn - Klarenbeekseweg 119
7381 BE Klarenbeek 

Tel. 055 301 2161 - Mob 06 10 00 44 00
Email. anitakruimer62@live.nl

Sin
w
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VOORSTER NIEUWSSPORT
activia
Zondag 29 november
14.30 FC Jeugd 1-Activia 1
11.00 Activia 2-Epe 2
12.00 Barneveld 2-Activia 3
09.30 Sallandia 3-Activia 4
Vrouwen
11.00 Mariënheem-Activia 

Cupa Wilp 
Zaterdag 28 november 
14.00 Cupa Wilp 2-Zutphen 4(Wilp)    
14.00 Cupa Wilp 3-RDC 5(Wilp)
Vrouwen
15.00 Cupa/Wilp/Voorst 1-VVOG 
1(Cupa)
Zondag 29 november
14.00 Orderbos 1-Cupa Wilp 1      
10.00 Cupa Wilp 2-Voorwaarts T 
6(Wilp)
12.30 Cupa Wilp 3-Wissel 2(Wilp)
10.00 Eerbeekse Boys 4-Cupa Wilp 4
09.30 Cupa Wilp 5-Twello 5(Wilp)
Vrouwen
13.00 Loenermark 1-Cupa Wilp 1
11.00 AZC/ Eefde 1-Cupa Wilp 2      

Klarenbeek
Zaterdag  28 november
Vrouwen Veld
11.30 Klarenbeek 2-Berklum 1
12.15 DTS Ede 3-Klarenbeek 3
14.30 Stedoco 1-Klarenbeek 1
Heren Veld
14.00 Klarenbeek 2-RDC 4
14.00 Klarenbeek 3-Eerb Boys 3
Zondag 29 november
Heren Veld
09.30 Brummen 5-Klarenbeek 5
10.30 Klarenbeek 4-Loenermark 6
10.30 Klarenbeek 3-Rob et Velocitas 
5
10.30 Klarenbeek 2-Be Quick Z. 2
14.00 Klarenbeek 1-Voorst 1 
  

Teuge
Zaterdag 28 november
15:00 Teuge 1 - DSV 1
12:30 Teuge 2 - Berkum 3
12:00 RDC 2 - Teuge 3
14:30 Teuge 4 - Barneveld 3
12:30  ’t Harde 5 - Teuge 5
14:30 Teuge 6 - Groen Wit 6
Vrouwen
12:30 Teuge/Voorwaarts 1 - DZSV 2

Terwolde
Zondag 29 november
14.00 Terwolde 1 – Wesepe 1
10.00 Terwolde 2 – Alexandria 3
09.30 WWNA 5 – Terwolde 3
12.30 TKA VE1 – Terwolde VE1
10.00 UD VE1 – Terwolde VE2
Vrouwen 
11.30 Overwetering 1 – Terwolde 1 

Twello
Zaalvoetbal
Woensdag 25 november
22.15 Orderbos 2 – Twello 6
Vrijdag 27 november
20.30 Voorwaarts 4 – Twello 7
Veldvoetbal
Zaterdag 28 november
14.30 Twello 2 – Kl.Dochteren 2
Zondag 29 november
09.30 Voorwaarts 9 – Twello 3
09.30 Cupa/Wilp 5 – Twello 5
10.00 Helios 3 – Twello 4
10.00 Twello 2 – V & L 2

V en L
Zondag 29 november
14:00 V en L 1 - VVOG zon 1
09:30 V en L 3 - Albatross 5
10:00 Twello 2 - V en L 2
10:00 Rob et Velocitas VE1-VenL 
VE1
Vrouwen

11:30 V en L1 - VDZ2
09:30 V en L 2-Broekland 1

Voorst
Zondag 22 november
14:00 Klarenbeek 1 - Voorst 1
10:00 Vorden 4 - Voorst 3 
10:00 Voorst 4 - Warnsv Boys 7

Voorwaarts
Vrijdag 27 november
Zaalvoetbal Jachtlust
20.30 Voorwaarts 4-Twello 7
Zondag 29 november
14.00 PH 1-Voorwaarts 1
11.00 Voorwaarts 2-SDOUC 1
11.30 Voorwaarts 3-ABS 2
11.30 Rohda R. 4-Voorwaarts 4
11.30 Voorwaarts 5-WWNA 3
10.00 Cupa/Wilp 2-Voorwaarts 6
13.00 Voorwaarts 7-Albatross 3
11.30 Voorwaarts 8-AGOVV 3
09.30 Voorwaarts 9-Twello 3
10.00 UD 4-Voorwaarts 10
09.30 Voorwaarts 11-Columbia 6

Sporthal jachtlust
Donderdag 26 november
19:00-21:00 Volleybal competitie SV 
Voorwaarts
Vrijdag 27 november
20:30-21:30 KNVB zaalvoetbal com-
petitie SV Voorwaarts
Zaterdag 28 november
10:00-13:30 mini volleybalcompeti-
tie
13:30-16:00 Handbal competitie SV 
Voorwaarts
16:00-18:00 Volleybal competitie SV 
Wilp & SV Terwolde
18:30-20:15 Handbal competitie
Zondag 29 november
11:00-15:30  Handbal competitie SV 
Voorwaarts

Sporthal Zuiderlaan
Zaterdag 28 november 
13:15-15:00 Basketbal competitie 
SV Twello jeugd

Streekderby 
SC Klarenbeek  - VV Voorst

SC Klarenbeek 1 en de enthousiaste pupillen,  
de toekomst van SC Klarenbeek.

KLaRENbEEK.- Op 29 november 
spelen de eerste elftallen van Voorst 
en Klarenbeek tegen elkaar. De der-
by tussen de twee ‘Voorster’ clubs is, 
in competitieverband, al jaren niet 
meer gespeeld. De wedstrijd begint 
om 14.00 uur. Waar Sportclub Kla-
renbeek, op één jaar na, de laatste 
jaren structureel in de vierde klasse 

actief is, is VV Voorst dit jaar voor 
het eerst opgeklommen vanuit de 
vijfde klasse. Voorafgaand aan de 
wedstrijd is er een voorwedstrijd, 
welke om 12.45 uur begint. De top-
pers van SC Klarenbeek F3 spelen 
tegen de F1 van VV Voorst. Direct 
na afloop van de wedstrijd treden DJ 
Jeronimo en zanger Leon Vugts op. 

Vogels Gekleurde Zanger zingen het hoogste lied
TWELLO.- Dat de leden van vogel-
vereniging De Gekleurde Zanger 
hun hobby met groot enthousiasme 
beoefenen werd afgelopen weekend 
meer dan duidelijk tijdens de Vogel-
show. Het vrolijke gefluit en gekwet-
ter van kanaries en parkieten gaf aan 
dat ze het erg naar hun zin hadden 
tijdens de show bij brasserie Korde-
rijnk. De jaarlijkse Vogelshow neemt 
een vaste plaats in bij de vereniging, 
omstreeks deze tijd zijn de vogels op 
hun mooist, dus de hoogste tijd hun 
verenpracht te tonen. De shows, die 
overal in het land plaats vinden, is 
dan ook een goede gelegenheid om te 
laten zien wat de kwekers het afgelo-
pen jaar hebben bereikt aan kwaliteit 
bij de aan hen toevertrouwde dieren. 
Om de show in Twello eens in een 
andere vorm te gieten had men de 
opstelling van de kooien zodanig ver-
anderd dat er meer ruimte was voor 
de bezoekers en het geheel, door de 
aankleding van bloemen en planten, 
gezelliger aandeed. Het grote aantal 
‘ingezonden’ vogels (370) bestond uit 
kanaries, parkieten, tropische vogels 
en kwartels. De Bondskeurmeesters 
kwamen ook dit jaar tot de conclu-
sie dat het kwaliteitsniveau bij De 

Gekleurde Zanger wederom als zeer 
hoog kon worden bestempeld met als 
gevolg een groot aantal winnaars die 
93 pnt binnen wisten te slepen. Ook 
landelijk gezien behoort de Twel-
lose vereniging tot de absolute top. 
Dit blijkt ondermeer uit de zeer hoge 
score die J. Korten behaalde met zijn 
Kanarie Gloster Consort Donkerbont 

Schimmel, deze werd namelijk uit-
geroepen tot Generaal Kampioen en 
mocht maar liefst 94 punt noteren, de 
maximale score die er te behalen valt. 
Ook J. Vree kwam in de hogere regi-
onen terecht, hij verwierf het Bonds-
kruis met een Magellaansijs, aan deze 
tropische vogel werd 93 punt toege-
kend.

Tot Generaal Kampioen werd deze kanarie, de Gloster Consort Donker-
bont Schimmel uitgeroepen, (eigenaar J. Korten.)  

Symbool voor vruchtbare en duurzame 
samenwerking levert gratis fruit op 
TWELLO.- Op initiatief van Sportraad 
Voorst 3.0 kunnen sporters in de ge-
meente Voorst over enige tijd gratis 
hun eigen fruit plukken én eten. In 
januari start de Sportraad samen met 
het AOC de uitvoering van een fruit-
bomenproject. Deze bomen symbo-
liseren de vruchtbare en duurzame 
relatie die de Sportraad met alle ‘be-
wegers’ wil aangaan én dragen bij aan 
het vruchtbare beleid dat de gemeente 
Voorst voert om iedereen te stimule-
ren, naast voldoende te bewegen, ook 
voldoende “gezond” te eten. Voor de 
bomen zoekt men een mooie plek in 
elke kern of bij sportorganisaties waar 

voldoende ruimte is voor het planten 
van 5 tot maximaal 15 bomen. Er kan 
worden gekozen uit diverse soorten 
hoogstam fruitbomen. Voorwaarde 
voor de plek is wel dat deze toeganke-
lijk is voor de liefhebber van een lek-
ker stuk fruit of dat dit gratis  aangebo-
den kan worden in de kantine van de 
sportorganisatie. Het AOC in Twello 
heeft het planten voor haar rekening 
genomen. Hiervoor zullen 2e en 3e 
jaars leerlingen in januari op pad gaan 
onder deskundige leiding. De leer-
lingen planten de bomen en krijgen 
hiervoor als ‘tegenprestatie’ voorlich-
ting over gezonde voeding in het ka-

der van JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht). Bovendien krijgen zij een 
clinic van diverse sporten aangeboden 
in samenwerking met de buurtsport-
coaches. Over het onderhoud hoeven 
de nieuwe eigenaren zich niet druk te 
maken. Samen met Mens en Welzijn 
wordt overlegd om een groep mensen 
op te leiden die dit  jaarlijks voor zijn 
rekening neemt.
Interesse om mee te doen? Kernen of 
sportaanbieders die voldoende ruim-
te hebben en willen meedoen in dit 
vruchtbare project kunnen zich bin-
nen 2 weken melden bij de Sportraad 
via sportraad@voorstactief.nl. 

Ton Linthorst:  
culinaire avonturier

TWELLO.- Stond hij een poosje 
geleden nog in Eindhoven om de 
culinaire verzorging voor een 
groot landelijk bedrijf te rege-
len, Ton Linthorst schakelt net 
zo makkelijk weer terug naar 
thuisbasis Twello. aan de Rijks-
straatweg werkt hij samen met 
zijn moeder en een aantal perso-
neelsleden dagelijks aan de cate-
ring voor bedrijfsfeesten, jubilea, 
bruiloften en wat er maar voorbij 
komt. Linthorst Culinair is overal 
voor in.

“Onze basis is al 28 jaar catering op 
locatie”, vertelt Ton in zijn kantoor. 
“Of dat nou gaat om de hapjes tij-
dens een bedrijfsopening of de com-
plete organisatie van een bruiloft, 
wij regelen het van het lekkere eten 
tot aan de aankleding.”
Ton is een sportieve man, de weke-
lijkse diners bij volleybalclub Dyna-
mo uit Apeldoorn passen prima in 
zijn straatje. “Ik volleybal zelf niet 
trouwens, maar ik ben geen stilzit-
ter nee.” De 37-jarige Ton houdt van 
spanning en uitdagingen, ook op 
werkgebied. En dus houdt hij trends 
op culinair gebied nauwlettend in 
de gaten. “Zo stonden we bijna tien 
jaar geleden eens op de biologische 
vakbeurs. Maar gezien de opkomst 
uit de regio was het duidelijk nog 
te vroeg voor de biologische trend.” 
Daarom verlegde het bedrijf haar 
aandacht naar verantwoorde pro-
ducten. “We gebruiken producten 
van het seizoen en zoeken altijd naar 
streekproducten. Bijvoorbeeld Ter-
woldse geitenkaas en Veluws rund”, 
aldus de Twellonaar. Daarnaast is 
Linthorst Culinair in trek vanwege 
de kookworkshops die aan de ach-

terkant van het gebouw worden 
gegeven. Terwijl een waterig zon-
netje doorbreekt, laat Ton trots de 
feestlocatie aan de achterzijde van 
het gebouw zien. “Hier was vroeger 
het laboratorium, er zat een wegen-
bouwbedrijf in dit gebouw. Nu heb-
ben we er een mooie feestzaal van 
gemaakt en in de keuken hiernaast 
geven we kookclinics.’ Zelf houdt 
Ton zich niet bezig met koken. ‘Je 
moet niet alles willen kunnen hè’, 
grijnst hij. Een kantoormens is hij 
ook al niet. “Geef mij maar avon-
tuurlijke dingen. Wakeboarden, mo-
torcrossen, dat soort dingen.” Met 
ook nog twee jonge kinderen is het 
een druk leven. “Ik hang ook rustig 
een hele avond op de bank hoor, 
maak je geen zorgen.” Tijdens zo’n 
avondje bankhangen is er dan de 
ruimte om eens te dagdromen over 
de toekomst. “Wat ik echt graag zou 
willen? Iets met een knus sfeertje 
voor het hele gezin”, mijmert Ton. 
“Hierachter is zo’n groot gazon, daar 
zou ik best een speeltuin voor kinde-
ren willen maken met daarnaast live 
cooking, mooie safaritenten en een 
kampvuur. Vermaak voor de hele 
familie, dat lijkt me wel wat.” Maar 
voorlopig zit dat er nog niet in voor 
Twello. Eerst maar eens de drukke 
decembermaand goed doorlopen. 
“We verzorgen hier weer kerstmark-
ten, waarbij bedrijven met hun per-
soneel komen eten en daarna met 
waardebonnen kunnen shoppen bij 
verschillende lokale standhouders. 
Altijd een groot succes”, aldus Ton. 
“Verder zijn december en januari ge-
woon altijd druk. Wij verzorgen een 
hele belevenis met lekker eten en 
een mooie sfeer. Daar zijn we goed 
in en daar blijft vraag naar.”

mailto:sportraad@voorstactief.nl
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6e Dan Judo voor 
Rolf Tijssen 

TWELLO.- Rolf Tijssen, inmiddels 
in heel Nederland een begrip op 
Judo gebied, heeft afgelopen zondag 
22 november in Gorile zijn zesde 
Dan Judo behaald. Rolf Tijssen ont-
ving deze bijzondere promotie voor 
zijn lange lijst aan activiteiten bin-
nen Judo Nederland. In het verleden 
was Rolf Tijssen vooral actief binnen 
district Oost Nederland de laatste 
jaren is hij binnen de Nederlandse 

Vereniging voor Judo en Jiu jitsu le-
raren zeer actief om de Judo Sport te 
blijven promoten en stimuleren. Op 
vele examens en leraren trainingen 
van de Judo Bond wordt de exper-
tise van Rolf Tijssen vaak in geroe-
pen. Rolf Tijssen is op de meeste 
landelijke Judo Trainingen aanwezig 
om bij te blijven en tevens heeft hij 
geregeld Tokyo bezocht om zijn Judo 
te verbeteren en te blijven leren. 

VOORSTER NIEUWSSPORT SV Twello 7e bij 
bondskampioenschap damesturnen 
TWELLO.- SV Twello heeft zich met 
1 team geplaatst voor het bonds-
kampioenschap die gehouden werd 
op 21 november 2015 in Prinsen-
beek. Het team bestaat uit Maaike 
Nijland, Felicia Dito en Dee-dee 
Jeffrey en zij komen uit in de D ca-
tegorie. Op 8 november hebben zij 
de kwalificatie wedstrijd geturnd 
en hebben zich toen geplaatst voor 
de Finale. Het team begon sterk op 
vloer, met o.a. een erg zelfverze-
kerde oefening met een grandioze 
uitstraling van Felicia. Geen ver-
plichte oefenstof meer op allemaal 
hetzelfde liedje, nu behoren deze 
turnsters tot de keuze oefenstof 
en hebben ze allemaal hun eigen 
vloer muziek. De oefeningen zijn 
speciaal gemaakt op de manier van 

bewegen van de turnster, erg mooi 
om te zien hoe ze in een korte tijd 
de oefening eigen hebben gemaakt. 
Daarna volgde het toestel sprong 
en springen kunnen deze dames. 
Maaike heeft hier een erg hoge 
score neergezet met haar Tsuka-
hara sprong. Ook Dee-dee heeft 
een mooie overslag hele schroef la-
ten zien. Als derde toestel was de 
brug aan de beurt, een toestel waar 
veel kracht bij komt kijken. Deze 
turnsters hebben vorig seizoen een 
oefening moeten turnen aan 1 brug 
ligger en nu hebben ze een oefening 
aan de ongelijke brug met 2 liggers.
Een kleine omschakeling die ze 
goed oppakken en ze hebben ook 3 
keurige brug oefeningen laten zien. 
Het laatste toestel is de evenwichts-

balk, ook hier een nieuwe oefening 
met eigen keuze elementen erin. 
Een lastig toestel, zeker als laatste 
toestel in de wedstrijd. Het is er op 
of eraf. Alleen Felicia heeft de balk 
1 keer vroeg tijdig moeten verlaten 
na haar flickflack, gelukkig haalt ze 
dat weer op met haar mooie ruime 
felle gymnastische sprongen. Maai-
ke heeft een strakke oefening neer-
gezet en Dee-dee haar flikflak stond 
als een huis. Totaal is het team op 
een 7e plaats geëindigd en 7e van 
Nederland is een erg mooi pres-
tatie! Volgende week turnen alle 
turnsters van de A selectie van SV 
Twello de eerste individuele plaat-
singswedstrijd in Winterswijk. De 
komende week dus nog even voor 
iedereen de puntjes op de i.

Jeugd teams Trias zijn verenigingen 
in Overijssel de baas
TWELLO.- afgelopen zaterdag speelden de Trias teams alweer hun 
laatste uitwedstrijd in competitieverband van 2015! in Overijssel werd 
er achter de tafels gestreden om de punten.

Kampenion 4 – Trias 1
Koploper Trias 1 ging  op bezoek bij 
Kampenion uit Kampen. De wed-
strijd in Twello werd door Trias 
nipt verloren van hen begin okto-
ber. Dit betekende revanche!! En-
rico Schotman opende de wedstrijd 
met een klinkende overwinning wat 
de moed gaf aan zijn teamgenoten  
Rick IJsseldijk en Toine Hulshof. 
Rick zag zijn eerste partij verloren 
gaan, Toine daarentegen won in een 
spannende vijfsetter wel zijn eerste 
wedstrijd. Enrico en Rick zorgden 
er vervolgens voor dat de dubbel 
gewonnen werd  en hiermee  een 
gelijke tussenstand kwam.  Enrico 
speelde een pracht wedstrijd en 
won uiteindelijk al zijn partijen.  
Toine kon zijn goede begin niet 
voortzetten en zag zijn tweede en 
derde partij verloren gaan. Uitein-
delijk zorgde Rick ervoor in de laat-
ste wedstrijd dat de vereniging uit 
Kampen niet opnieuw de winst ging 
pakken. Deze wedstrijd eindigde in 
5-5. Door dit resultaat blijft Trias 1 
bovenaan staan met slechts 2 pun-
ten voorsprong op de concurrenten. 
Aanstaande zaterdag speelt dit team 
vanaf 13:00 uur zijn kampioenswed-
strijd in het eigen Triaspant!! 

Heino 1 – Trias 2 
Marleen IJsseldijk, Sebastiaan van 
der Scheer en Jasper Heil hadden 
namens Trias 2 de vorm dit jaar ze-
ker te pakken. Hun afgelopen zeven 
wedstrijden  bleven ze namelijk tel-
kens ongeslagen. Het gaf de spelers 

van Trias daarom ook een lekker 
gevoel om achter de tafels in Heino 
te mogen staan. Dit omdat dit de 
hekkensluiter van de 1e Klasse B is. 
Jasper zag zijn eerste wedstrijd nipt 
verloren gaan. Nadat Marleen haar 
eerste partij wel overtuigend won, 
gaf het dit team vertrouwen maar 
tevergeefs. Zowel Sebastiaan als de 
dubbel werden beiden verloren. Na 
de dubbel kantelde de wedstrijd en 
werd de ene na de andere wedstrijd 
winnend afgesloten in Twello`s 
voordeel.  Jasper won zijn laatste 
twee wedstrijden overtuigend en 
ook Sebastiaan leverde zijn aandeel 
in deze wedstrijd door zijn laatste 
partij te winnen. Marleen won  al 
partijen overtuigend. Uiteindelijk 
werd het team uit Heino verslagen 
met 4 – 6. Aankomende zaterdag 
speelt Trias 2 zijn laatste competitie-
wedstrijd van dit kalenderjaar  tegen 
DTS 4 eigenlijk om de eer en heeft 
de derde plaats zo goed als zeker be-
haald.

Swift (D) 3 – Trias 3
Het derde Trias team met Ruben Ha-
vekes, Stefan Selders en Femke van 
Schaik achter de tafels nam het op 
tegen directe concurrent Swift voor 
de tweede plaats. Het Trias trio be-
gon voortvarend aan de wedstrijd. 
Alle drie de spelers wisten hun eer-
ste partijtje winnend af te sluiten.  
Ook tijdens het dubbelspel trokken 
Ruben en Stefan aan het langste 
eind. De wedstrijd die hierna volgde, 
zag Ruben   verloren gaan. Dit bracht 

Femke en Stefan niet in verlegen-
heid. Zij wonnen beide vervolgens 
overtuigend in een korte driesetter. 
De wedstrijd ging daarna gelijkop-
gaand tot de laatste wedstrijd. Men 
kan concluderen dat door het goede 
begin van de Twellose vereniging 
er uiteindelijk verdiend gewonnen 
werd: 3 – 7. Met nog maar één wed-
strijd te spelen is met 6 punten voor-
sprong op Swift de tweede plaats 
zo goed als veiliggesteld. Koploper 
Zwolle stond de gehele competitie 
mijlenver voor op de overige teams 
en werd afgelopen zaterdag verdiend 
kampioen van deze klasse. 

Swift (D) 6 – Trias 4
Een tafel verder dan Trias 3 speelde 
het vierde team ook een derby tegen 
Swift in Deventer. De punten wa-
ren zeer wenselijk voor het laatste 
team om directe degradatie nog te 
ontlopen. Nina Romano, Loes van 
de Kamp en Levi van Hunnik gaven 
hen tijdens deze wedstrijd geen mi-
nuut de hoop op een goede afloop 
van hen. Wedstrijd 1 t/m 3 werden 
allen gewonnen door de spelers van 
Trias. Vervolgens werd ook de dub-
bel winnend afgesloten door Nina 
en Loes.  De tweede wedstrijd van 
Levi zag het publiek Swift winnen 
wat ertoe leidde dat de eer toch 
nog werd behaald door hen. De 
laatste wedstrijden nam Trias weer 
het voortouw en won deze ook zeer 
verdienstelijk. De eindstand die uit-
eindelijk op het scorebord terecht-
kwam was maar liefst: 1 – 9! Door 
deze klinkende overwinning kan 
ook dit Triasteam ervan uitgaan dat 
het tweede zal gaan eindigen in de 
competitie. 

Eurobottle Voorwaarts DS1 – DSO DS1
 
TWELLO.- Op zaterdag 22 novem-
ber stond de wedstrijd tegen DSO 1 
op het programma. Voor Eurobottle 
Voorwaarts een volledig onbekende 
tegenstander uit Den Helder. Na ron-
de 7 in de competitie van de tweede 
divisie stond Eurobottle Voorwaarts 
op een 7e plek (1 wedstrijd minder 
gespeeld) en DSO op een 5e posi-
tie. DSO beloofde een tegenstander 
van formaat te zijn, dus de focus bij 
Eurobottle Voorwaarts moest vanaf 
minuut 1 scherp zijn! Tijdens het 
warmgooien haperde de hoge snel-
heidstrein van Eurobottle Voorwaarts 
even en bleek dat de rug van keep-
ster Suzanne Groenen zoveel klach-
ten gaf dat spelen op dat moment 
niet mogelijk was. Reserve keepster, 
Petra Harmsen, op halve kracht door 
een elleboog blessure, viel in terwijl 
Groenen behandeld werd. De wed-
strijd begon. Voorwaarts startte in 
de eerste minuut met de openings-
score, 1-0. Deze werd al gauw op-
gevolgd twee doelpunten van DSO. 
In de aanval kwam Eurobottle Voor-
waarts redelijk tot scoren maar door 
slordig spel werd er ook regelmatig 
omgeschakeld naar een tegenaan-
val waaruit DSO tot scoren kwam. 
Na tien minuten spelen was er een 
score zichtbaar van 7-7. Eurobottle 
Voorwaarts en DSO waren gewaagd 
aan elkaar. DSO speelde graag veel 
ballen via de cirkel en doken veelal 
de verdediging in. Eurobottle Voor-
waarts was in het eerste gedeelte van 
de wedstrijd sterker in de aanval en 
liet wat steken vallen in de verdedi-
ging. DSO visa versa. Tien minuten 
voor eind van de eerste helft nam 
DSO de leiding met een voorsprong 

van drie punten, 9-12. Voorwaarts 
knokte zich terug tot een ruststand 
van 18-17. Hoogte punt van de eer-
ste helft: vliegertje op de cirkel van 
Ellen Schutte. Helaas doen ze alleen 
bij beach handbal aan twee punters. 
In de kleedkamer werd benoemd dat 
wij in deze wedstrijd toch echt de 
overhand konden nemen. Focus op 
het voetenwerk in de verdediging en 
kansen afwachten in de aanval. Dat 
waren de speerpunten. Groenen was 
weer voldoende los gemasseerd om 
de laatste dertig minuten af te maken 
en maakte in de eerste minuten ge-
lijk een paar mooie reddingen. Tien 
minuten lang ging het gelijk op tot 
een gelijke stand van 22-22. Eurobot-
tle Voorwaarts kreeg te kampen met 
een aantal tijdstraffen en DSO was 
nog steeds scherp op schot. Van 22-
23, 23-23, 24-23 naar 24-24. Euro-
bottle Voorwaarts liep nog één keer 
uit naar een voorsprong van twee 
punten  5 minuten voor tijd. DSO 
knokte terug naar een gelijke stand 
één minuut voor het eindsignaal. 
Sporthal de Jachtlust kwam in ex-
tase. De spanning was om te snijden. 
Voorwaarts scoorde de 30-29. DSO 
kreeg nog een tegenaanval maar Eu-
robottle Voorwaarts wist de bal nog 
één keer te onderscheppen en kwam 
nog een laatste keer tot score! Punten 
binnen na een zenuwslopende wed-
strijd. Eindstand: 31-29. Dit brengt 
Eurobottle Voorwaarts momenteel 
naar een gedeelde 4eplaats met een 
wedstrijd minder gespeeld dan de 
concurrenten. Volgende week reizen 
de meiden af naar het pittoreske Al-
bergen in sporthal de Danne tegen de 
Tukkers 1. 

Mooie scores voor Oortveldruiters
EMPE.- De tweede selectiewed-
strijd voor paarden werd in Laag 
Soeren gehouden. 

In de klasse M1 was Lisa Sanders 
met Findsley opnieuw de beste van 
haar groep. Met 203 punten won 
deze combinatie ook de tweede 
selectiewedstrijd. In de klasse L2 
behaalden Montana Hillebrand 
met Facel Vega en Birgit Wilmink 
met Mr. Ed van de Beekhoeve een 
winstpunt. In de klasse B was er op-
nieuw een Oortveldruiter de beste. 
Jacquelien Boesveld werd met Da-
vinia 1e met 199 punten.

Eline van Roemburg ging met Tyson 
naar Beekbergen en ging met twee 
winstpunten en een blij gezicht 
weer naar huis.
Jikke Verwaijen reed met haar nieu-
we pony Happy Feet naar Apel-
doorn en verdiende in de klasse B 
cat. DE het eerste winstpunt. Jacquelien Boesveld met Davinia.
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De winnaar van de kleurplaat van afgelopen week is: 
Yara Hulsebos

je mag bij het Voorster Nieuws je intertoys bon op komen halen.

Recreatief damesvoetbal Voorwaarts
TWELLO.- Voetbal een jongens/
mannen sport? Dacht het niet. Steeds 
meer meiden/dames weten hun weg 
te vinden naar deze sport. Dat is bij 
SV Voorwaarts zeker het geval. Het 
aantal voetballende meiden groeit 
nog steeds. Vooral bij de pupillen 
spelen op dit moment aardig wat 
meisjes. Daarnaast hebben we twee 
e-meiden teams, een c-team en een 
b-meiden team. Als je nog wat ou-
der bent kun je terecht in ons combi 
team Teuge/Voorwaarts. Dus voor 
elke leeftijd biedt Voorwaarts de mo-

gelijkheid om te voetballen! En laat 
ik dan ook zeker niet de recreatieve 
dames vergeten! Dit team bestaat 
uit dames , van verschillende leef-
tijden, die één keer in de week op 
vrijdagavond trainen en daarnaast 
7-7 competitie spelen. Dat betekent 
ongeveer één keer in de maand een 
wedstrijd! De najaars -competitie zit 
er nu op en zijn op een keurige vijf-
de plaats geëindigd! Plezier, enthou-
siasme, sportiviteit staan voorop. 
Vol vertrouwen wordt de voorjaars 
–competitie ingegaan. Voor dit team 

kunnen we nog wel wat versterking 
gebruiken. Het maakt niet uit of je 
nog nooit gevoetbald hebt.  Iedereen 
die enthousiast /nieuwsgierig is ge-
worden is welkom. Het is ook mo-
gelijk om alleen lekker te trainen en 
niet mee te spelen in de competitie!  
Doe eens geheel vrijblijvend mee 
met onze training op vrijdagavond 
om 19.30 uur. Voor meer info kunt 
u terecht op onze site www.voor-
waartstwello.nl of mail naar miran-
dawolters3@gmail.com! Ik zie u @
DeLaene@SVVoorwaarts!

Gymgroep zoekt  
nieuwe leden

TWELLO.- Kom jij ook bij ons gymmen? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden 
die het leuk vinden om te gymmen, maar die niet zo goed mee kunnen ko-
men in de reguliere gym/turnlessen. Ben jij 8 jaar of ouder en vind je gym-
men erg leuk? Dan ben je bij ons welkom! In onze lessen zijn wij bezig met 
basis turnelementen, bewegen op muziek en natuurlijk spelletjes ter afslui-
ting van de les. Kom je een keer kijken? G-gymnastiek bij SV Twello is elke 
dinsdag van 16.30 -17.30 uur in de Multizaal sporthal Jachtlust in Twello.

VOORSTER NIEUWSSPORT

IJsclub Terwolde klaar  
voor nieuw seizoen

TERWOLDE.- Voor IJsclub Terwolde 
aan de Kadijk mag de winter nu be-
ginnen. De prachtige nazomer heeft 
ervoor gezorgd dat er eerst nog flink 
gehooid moest worden. Ook is aan 
het clubhuis en het gehele machi-
nepark zoals de pompinstallatie, de 
sneeuwblazer en de  veeg- en dweil-
machines het nodige onderhoud ge-
pleegd.  

Bestuurslid Hennie Veldwijk heeft 
aangegeven te willen stoppen. Hen-
nie heeft 43 jaar in het bestuur ge-
zeten van de ijsvereniging. Hij is 
een zeer verdienstelijk schaatsen-
rijder (met elfstedenkruisjes) en is 
een groot voorbeeld voor de jeugd. 
Hennie woont naast de ijsbaan en 
was meestal ook wel de eerste die 
het ijs testte op draagkracht. Op de 
ijzers en aan de kassa was hij een 
gezellige, graag geziene gast.  Zijn 
echtgenote Hennie heeft vele potten 

koffie en chocolademelk gemaakt 
als de ijsbaan open was. Beiden zul-
len zeker gemist worden.  De beide 
Hennies  gaan het wat  rustiger aan 
doen, maar op de achtergrond  zul-
len zij beiden zeer zeker betrokken 
blijven bij de ijsbaan. Het officiële 
afscheid van Hennie zal nog volgen. 
Inmiddels is Gerard Hendriks toe-
getreden tot het bestuur. Gerard is 
een schaatsliefhebber en woont ook 
nagenoeg naast de ijsbaan en zal de 
taken van Hennie overnemen. Door 
veel zelfwerkzaamheid  van de be-
stuursleden kunnen ook dit jaar de 
prijzen van de entreekaarten onge-
wijzigd blijven. Een  mooie vorstpe-
riode komende winter zou voor alle 
schaatsliefhebbers/-sters maar zeker 
ook voor de penningmeester van de 
ijsclub zeer wenselijk zijn.  

Meer informatie vindt u op www.
ijsclub-terwolde.nl.  

Activia kan niet stunten tegen  
CSV Apeldoorn
TWELLO.- Op een koude en natte 
zaterdagmiddag mocht Activia aan-
treden in de tweede knock-out fase 
van het bekertoernooi tegen zaterdag 
hoofdklasser CSV Apeldoorn. De 
gasten lieten vanaf de aftrap hun in-
tenties blijken  en zetten de Activia 
defensie onder grote druk. Binnen 
het eerste kwartier leverde die aan-
valsdrang al twee doelpunten op en 
een grote uitslag leek zich af te gaan 
tekenen. Toch slaagde Activia er in 
om onder de druk uit te komen en 
het tweede deel van de eerste helft 

was redelijk in evenwicht. Wouter 
Hameka slaagde er zelfs in om de 
achterstand te halveren en de 1 – 2 
was ook de ruststand. 

De tweede helft begon CSV weer 
net zo scherp als het eerste bedrijf 
en na 10 minuten stond de 1 – 4 
op het bord. Op het door de regen 
steeds natter en gladder wordende 
veld werd het voetbal lastiger maar 
de beide ploegen maakten er het 
beste van en lieten soms ook goed 
combinatievoetbal zien. Natuurlijk 

was CSV de betere, snellere en fy-
siek sterkere ploeg maar toch hoeft 
Activia zich absoluut niet te scha-
men voor de geboden tegenstand.  
Halverwege de tweede helft scoorde 
CSV de 1 – 5 en in de laatste vijf mi-
nuten liep de score toch nog op naar 
1 – 7 (de laatste drie goals kwamen 
alle op naam van Sander Krijns). De 
sportieve wedstrijd werd hiermee af-
gesloten en CSV Apeldoorn plaatste 
zich voor de volgende bekerronde.
 

KLEUR ELKE WEEK VOOR 
EEN LEUK CADEAUTJE

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

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

Naam:  ................................................Telefoon: ............................................................

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

Bram Wansink stopt als trainer
WiLP.- Bram Wansink en de samenwerkende voetbalafdeling van SV Cupa 
en SV Wilp beëindigen de overeenkomst als hoofdtrainer van de zondagaf-
deling na dit voetbalseizoen. Privé-omstandigheden zijn aanleiding voor 
Wansink om komend voetbalseizoen een stapje terug te doen. Het is het 
tweede jaar voor Wansink bij SV Cupa en later Cupa/Wilp. Beide clubs heb-
ben sinds dit seizoen de voetbalafdelingen gebundeld en dit seizoen staat 
dan ook in het teken van een selectie in opbouw. Wansink levert daaraan op 
voetbaltechnisch gebied een goede bijdrage en zal dat de rest van het seizoen 
blijven doen. Cupa en Wilp willen komend jaar volledig gaan fuseren en 
gaan op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen.

http://www.voorwaartstwello.nl
http://www.voorwaartstwello.nl
mailto:mirandawolters3@gmail.com
mailto:mirandawolters3@gmail.com
http://www.ijsclub-terwolde.nl
http://www.ijsclub-terwolde.nl
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Na zwemdiploma nu ook 
beweegdiploma voor 2-3 jarigen

TWELLO.-  Het halen van een 
zwemdiploma voor het jonge kind 
is voor veel ouders de normaalste 
zaak van de wereld en hoort bij de 
opvoeding. Het behalen van een be-
weegdiploma voor het jonge kind is 
nog niet zo vanzelfsprekend, maar o 
zo belangrijk voor de motorische en 
sociale ontwikkeling van een jong 
kind. SV Twello zorgt ervoor dat 
kinderen op jonge leeftijd nu ook het 
beweegdiploma kunnen halen.

Waarom een beweegdiploma 
voor kinderen van 2-3 jaar? 
In de leeftijdsperiode van 2 tot 4 jaar 
vindt bij kinderen de grootste ont-
wikkeling van de motoriek plaats. Er 
ontwikkelt zich een verfijnde samen-
werking tussen het gezichtszintuig, 
evenwichtszintuig en de sensoren 
in de spieren, pezen en gewrichten 
enerzijds en het zenuwstelsel an-
derzijds. Een goed motorisch fun-
dament is van sterke invloed op de 
fysieke en mentale gesteldheid. Het 
is belangrijk om hierop in te spelen. 
Daarnaast is bewegen voor het jonge 
kind van groot belang om overge-
wicht tegen te gaan. Zodra het kind 
goed kan lopen zijn speelse manie-
ren van bewegen noodzakelijk.

SV Twello 
De KNGU heeft de ambitie om eind 
2017 40.000 Beweegdiploma’s uitge-
reikt te hebben. Gymclubs die het Be-
weegdiploma aanbieden hebben het 
KNGU keurmerk ‘Beweegdiploma’. 
De KNGU ziet onder andere toe op 
het gebruik van het juiste lesmate-
riaal, kwaliteit van technisch kader 
en regelmatige frequentie van de 
lessen. SV Twello is de enige sport-
vereniging in de gemeente Voorst 
met een keurmerk. Alleen trainers/
leiding die de speciale opleiding Be-
weegdiploma hebben gevolgd en het 

Terugblik op Farce Majeure

aPELDOORN.- Onder de titel ‘Dat 
is uit het Leven gegrepen’ blikken 
Jan Fillekers en Henk van der Horst 
terug op het legendarische televi-
sie programma Farce Majeure. Een 
voorstelling met de meest gedenk-
waardige, grappigste en mooiste mo-

menten uit dit televisieprogramma. 
Op vrijdagavond 27 november 
staan de mannen van Farce Majeu-
re in Orpheus Apeldoorn. Aanvang 
voorstelling 20.00 uur.

De eerste uitzending van het ko-
misch, satirische Farce Majeure 
was op 15 september 1966 en liep 
onafgebroken tot 1976. Van 1983 
tot 1986 werd het nieuw leven in-
geblazen. Het programma ging op 
humoristische wijze in op de actu-
ele gebeurtenissen in Nederland en 
de wereld, en groeide van eenvou-
dig vrolijk uit tot scherp satirisch.
Kaarten zijn te bestellen via www.
orpheus.nl of dagelijks tussen 
10.00 en 22.00 uur op 055 527 03 
00.

“Dat is uit het Leven gegrepen!”

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: 

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Vrijdag 27 november
R.K.kerk Klarenbeek, 19.00 uur ge-
bedsdienst Groep.

Zondag 29 november
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur  ds. 
Y. van Neck.  
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. H. van Marle, 15.00 uur ds. 
J. Joppe.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur dr. A. 
Mooi.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. E. Rijks, 19.00 uur ds. L. van 
Prooyen Schuurman.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
dhr. H. Mentink.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. M. 
Bassa. 
Prot.gem. Welsum,. 09.30 uur ds. J. 
Lammers.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur  ds. E. 
Fokkema.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastor Sebastian. 
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur dr. C/. v/d Valk, 17.00 uur 
ds. C. v/d Worp.

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 aan-
vangtijd van de kerkdienst): muziek 
en informatie uit de bij de OOV aan-
gesloten kerken. Tweede blok (09.30), 
(10.00) tot 11.00 uur: uitzending kerk-
dienst vanuit één van de bij de OOV 
aangesloten kerken. Derde blok: tot 
12.00 uur – verzoekplatenprogramma.

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
naastenhulpvoorst@gmail.com

www.trimenzo.nl. U kunt ook bin-
nenlopen in ons kantoor: 
Marktplein 15 in Twello.
buuRTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DiabETESLijN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in geval 
van nood) en over de producten en 
diensten van de Diabetesvereniging.
SaLLaND VERZEKERiNGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.30-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELuWE VOOR MENSEN 
MET EEN bEPERKiNG 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappelijk 
Netwerk Voorst, inloopspreekuur bij 
Kulturhus op werkdagen van 09.00-
14.00 uur. Tel. 0570 74 51 11. Voor 
meer informatie www.meeveluwe.nl 

pietenspeurtocht

www.intwello.nl
facebook.com/intwello

28 november
13.30 - 16.00  uur
pietenspeurtocht 

Doe jij 
ook mee?

Geef je 
snel op!

kleuren - pepernoten bakken
schminken - pieten zoeken

kinderen worden om 13.00 uur verwacht 
op het Dorpsplein, ouders krijgen dan

de tijd om eventueel boodschappen te doen
en kunnen de kinderen om 

16.00 uur weer ophalen.
beperkte deelname, max. 100

opgeven via 
info@intwello.nl

certificaat Beweegdiploma hebben 
ontvangen, worden door de KNGU 
erkent als aanbieder van het Nijntje 
Beweegdiploma programma. Hier-
mee is de sporter gegarandeerd van 
kwaliteit. Vanaf januari 2016 begint 
de eerste reeks lessen bij SV Twello. 
De lessen vinden plaats op woens-
dagochtend van 09.15 – 10.00 uur in 
sporthal de Zuiderlaan in Twello. De 
begeleiding is in handen van Martin 
Keen, een enthousiaste en ervaren 
gym- en sportdocent en al jaren lid 
van deze verenging. Het beweegdi-
ploma is opgestart voor kinderen van 
2-3 jaar oud en hun ouders mogen tij-
dens deze lessen gewoon in de zaal 
aanwezig zijn. Het eerste beweegdi-
ploma A bestaat uit 15 lessen en de 
kosten bedragen eenmalig 40 euro. 

Proeflessen
Wilt u dat uw kind zich motorisch 
goed ontwikkelt? Kom dan naar de 
twee gratis proeflessen op woensdag 
9 en 16 december, van 09.15 – 10.00 
uur in Sporthal de Zuiderlaan in 
Twello. Daar ontvangt u meer infor-
matie over het vervolgtraject. Wilt 
u meer weten? Neem gerust contact 
met ons op via e-mail: beweegdi-
ploma@svtwello.nl. Meer informa-
tie over het Nijntje Beweegdiploma 
leest u ook op www.kngu.nl/beweeg-
diploma of op www.svtwello.nl. 

mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
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€ 3,95
„Wij vonden het  na al die jaren tijd voor iets anders,” 
vertelt Arjo Kok. Het team staat met de kaaswagen 
wekelijks op vijf verschillende markten door het hele 
land, onder andere ook op de vrijdagmarkt in 
Twello. „Van Bemmel is sinds 1930 een echt 
familiebedrijf die nu door de derde generatie, Klaas 
van Bemmel, wordt gerund. De kwaliteit van de 
kazen is hetzelfde gebleven, maar qua uitstraling 
willen we met onze tijd meegaan. De naam zegt 
genoeg over ons product. We hebben een breed 
assortiment van echte smaakmakers: voor op brood, 
tussendoor of bij de borrel. Franse kaas hoort tot ons 
assortiment. En een heerlijke biologische wijn sinds 
heden ook. Iedere week wisselt hierin het assorti-

ment en hebben we een leuke aanbieding voor 
iedere klant.” De meeste kazen worden rechtstreeks 
ingekocht van de boer om daarna verder te rijpen in 
ons eigen natuurpakhuis. „Daar laten we ze tot een 
optimale smaak komen. Op deze manier kunnen we 
een goede prijs-kwaliteit verhouding garanderen.” De 
nieuwe kaaswagen heeft, naast een nieuw uiterlijk 
ook nieuwe technieken aan boord. “De wagen wordt 
over de hele verkoopruimte gekoeld. En in de winter 
hebben we een warmtesysteem dat zorgt voor een 
gezonde en prettige manier van werken. Voor de rest 
ziet de wagen er chique en rustig uit. Onze kazen 
moeten tenslotte de eyecatcher worden. We kunnen 
niet wachten om hem te gaan gebruiken!” 

GAAT OVER IN 
Dezelfde mooie, natuurgerijpte kazen 
maar nu onder een andere naam.
Vanaf 27 november staan zij met een gloednieuwe kaaswagen 
bij u op de markt onder de naam ‘ Smaekmaker’.

Wij staan op de volgende markten:
Goes: Dinsdag | Lekkerkerk: Woensdag

Woubrugge: Donderdag | Twello: Vrijdag | Doetinchem: Zaterdag

Noord Hollands
zacht belegen

Maximaal 2 kg. per klant.per kilo
volle bak kaas-
knabbels bij
aankoop van kaas

25% minder zout

GRATIS

14e Peter Verburg Schaaktoernooi krijgt 
verwachte winnaar

TWELLO.- Het 14e Peter Verburg-
toernooi georganiseerd door de 
Twellose Schaakclub heeft in Folke 
van Dorp van Caïssa uit Elburg een 
verwachte winnaar gekregen. Van 
Dorp had met 2121 veruit de hoog-
ste rating, maar hij kreeg de pun-
ten bepaald niet cadeau. Spannend 
waren de B- en C-groep. De C-groep 
kende in de laatste ronde zelfs een 
heuse finale.

Van Dorp startte met een vlotte zege, 
maar kreeg daarna geducht tegen-
stand van Ben Bloemsma (Pallas, 
Deventer), die aanvankelijk beter 

stond maar een centrumpion blun-
derde. Jop Rouwhorst (ook Pallas) 
zette tegen de Elburger een goed 
ogende aanval op, maar verbruikte 
erg veel tijd en kon in tijdnood het 
karwei niet afmaken. Toch scoorde 
Van Dorp geen 100%. 

Hans Berrevoets van De Willige 
Dame uit Dordrecht kwam na een 
spannend middenspel in een gelijk-
waardig eindspel terecht waarin de 
heren tot remise besloten. In de laat-
ste ronde had Van Dorp aan remise 
voldoende om zich toernooiwinnaar 
te mogen noemen. Dit halfje kwam 

vlot op het bord tegen Jorik Jonker 
van Sissa Groningen.

Eindstanden na 7 ronden
Groep A: 1. Folke van Dorp 6 punt, 
2. Hans Berrevoets  5,5 (wp 25,5), 3. 
Jop Rouwhorst 5,5 (wp 24). Groep B: 
1. Gerald Visch (VDS, Beekbergen) 
5 punt, 2. Wobbe de Vries (Twellose 
SC) 4,5, 3. Carlo Buijvoets (VDS) 
4. Groep C: 1. Cas Tepe (Amster-
dam) 5,5 punt (sb 18,5), 2. Thomas 
Tepe (Stukkenjagers, Tilburg) 5,5 
(sb 17,5), 3. Max Merza (Pallas) 5. 
Alle volledige eindstanden staan op 
twelloseschaakclub.nl.

Alle winnaars van het 14e Peter Verburgtoernooi geflankeerd door Annie van Goor, weduwe van Peter Ver-
burg, en Rien van Hattum, voorzitter van de Twellose Schaakclub (resp. 3e en 2e van links).

Fréderike Geerdink op de 
Dag van de mensenrechten 
DEVENTER.- Fréderike Geerdink spreekt de Mensenrechtenlezing uit 
op 10 december in Deventer. Het thema is journalistiek en Mensenrech-
ten. Geerdink, die als journalist zelf vastzat in Turkije en daarna het 
land werd uitgezet, vertelt ook uit eigen ervaring. Deze lezing in het 
Etty Hillesum Centrum is het sluitstuk van een dag vol activiteiten op 
verschillende plaatsen in de stad.

Het programma op 10 
december:
9.00 - 21.00 uur Schrijfactie Amne-
sty in de bibliotheek, Brink 70. 
Gelegenheid om een brief te schrij-
ven naar regeringen om politieke ge-
vangenen vrij te krijgen. Voorbeeld-
brieven en adressen zijn aanwezig.

16.00 -19.00 uur Open Huis Vluch-
telingenwerk, Bergschild 39.
Ga bij Vluchtelingenwerk op reis 
door de Wereld. Luister naar ont-
roerende verhalen,  geniet van we-
reldmuziek en proef lekkere hapjes. 
Vrijwilligers vertellen je graag over 
de wereld van de vluchteling. Over 
het inburgeren, het leren van onze 
moeilijke taal en nog veel meer. 

19.15 - 19.45 uur Fakkelkring op De 
Brink
We staan, ook letterlijk, stil bij de 
Mensenrechten in de wereld en zul-
len namen noemen van mensen die 
vanwege hun overtuiging vastzitten. 
Fakkels zijn ter plekke te verkrijgen.
Verzamelen om 19.15 uur bij de fon-
tein op De Brink.

20.00 – 21.30 uur. Mensenrechtenle-

zing van Frederike Geerdink
Fréderike Geerdink, die zelf als jour-
nalist gevangen heeft gezeten, houdt 
de Deventer Mensenrechtenlezing 
over Journalistiek en Mensenrech-
ten. Zij werkt voor veel verschil-
lende Nederlandse media, zoals het 
ANP, NRC, Volkskrant, Opzij en is 
schrijfster van het boek: De jongens 
zijn dood over het bombardement 
op Uludere. Mensenrechten (en de 
Koerdische kwestie in het bijzon-
der), vrouwenlevens, minderheden 
en politiek zijn daarbij haar voor-
naamste aandachtsgebieden. Mede-
werking aan de avond verlenen wet-
houder Jan Jaap Kolkman, verteller 
Boudewijn Betzema, dichter van 
Overijssel, en het koor van het Apos-
tolisch Genootschap. Toegang gratis, 
Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 
3. Deze dag wordt georganiseerd 
door de Werkgroep Mensenrechten 
Deventer die wordt gevormd door: 
Amnesty International Deventer, 
Etty Hillesum Centrum, Aposto-
lisch Genootschap, Vluchtelingen-
werk Oost-Nederland, Deventer. Het 
programma wordt financieel mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente 
Deventer

Telefoon verloren
TWELLO.- Op zaterdag 14 november is er een mobiele telefoon van het 
merk LG verloren. Waarschijnlijk is de telefoon in de omgeving van het 
Raccordement in Twello verloren. Heeft u deze telefoon gevonden neem 
dan contact op met 0571-271837.
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De Huishoudkraam
Uw adres voor stofzuigerzakken, tafelzeil, 

badmatten, tafelmode, deurmatten

Ruime sortering 
Puzzels

Nieuwe collectie 
deurmatten

15,-

ook 3D puzzels

per stuk

Markt Twello elke vrijdag van 
12.30 tot 17.30 uur

Grabbeltonactie vrijdagmarkt

Kom.. . 
en proef 
de sfeer

ESSENSTAM - SCHOENEN HOENDERLOO

- - --

sinds 1921 10% KORTING
OP DE GEHELE COLLECTIE

 6,98500 gram
van 7,98

50
a

Oude Boerenkaas
“Biologisch”

specialist in zuivere natuurkaas

TWELLO.- Afgelopen vrijdag waren 
er weer talloze voordeeltjes te beha-
len tijdens de vrijdagmiddagmarkt. 
Stempels op een actiekaart verza-
melen was het doel, met een volle 
kaart kon er gegrabbeld worden voor 
waardebonnen die een waarde kon-
den hebben van 2,50 euro die be-
steed kunnen worden bij een van de 
marktopondernemers. 

Vrijdag, 27 november, krijgt de 
marktbezoeker wederom kans deel 
te nemen aan de stempelkaartactie 
en kans te maken op één van de hon-
derden waardebonnen.

Graaien in de grabbelton 
voor een prijsje.

3 takken 3.95Amaryllissen
Groot assor� ment bladmaterialen

BAKKERIJ 'T STOEPJE
DE WARE BAKKER VAN DE MARKT
BAKKERIJ 'T STOEPJE

R E C L A M E

Brood van de week ...........................................1.25
Ontbijtkoek .....................................................................1.00
10 harde bollen .......................................................1.50
4 koffi e broodjes met appel en choco ..........1.00
4 grote speculaasbrokken ...................2.50

Clementine Mandarijnen
zonder pit 3.50

Elstar Appels

2.00
Gieser Wilderman 
Stoofperen 1.5028 stuks voor 3 kilo 3 kilo

199 149GIESER WILDEMAN STOOFPEREN
“ROOD KOKEND EN HEERLIJK VAN SMAAK”  

NU 3 KILO NU 3 KILO

ELSTAR-APPELS
“KNAPPERIG, ZOET/ZUUR EN SAPPIG”
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VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG

Roerbakschotel
Heerlijk om te roerbakken of in de oven 

Verse Zalmfilet
Met of zonder huid!

Gebakken Kibbeling
Zonder graat en verfijnd gekruid!

400 gram 500 gram 

100 gram 
500 gram 750 gram

6.008.95
1.958.00 10.00

Tot vrijdag in Twello op de MarktHollandse Nieuwe ter plaatse gesneden

Saus gratis!heel kilo13.00

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. info@de-eekhoorn.com www.de-eekhoorn.com

Bij aankoop van een VITIV voedingssupplement een pot
VITAMINE D3 1000MG 100 CAPS GRATIS

ZUIVER 
AMANDELSPIJS

SPORTMIX VITIV - MAGNESIUM 
CITRAAT 180 TABS
Magnesium is een van de belangrijkste mineralen 
en vervult in ons lichaam talloze functies. 
Magnesium is onder andere  goed voor de 
spieren, het helpt vermoeidheid te verminderen 
en het speelt een rol in psychologische functies.

VITIV - VITAMINE 
C-1000 250 TABL
Vitamine c 1000 mg heeft een gunstige invloed 
op de weerstand tijdens en na fysieke inspanning. 
Het draagt bij aan het geestelijk vermogen en de 
vermindering van vermoeidheid. 

AHORNSIROOP

CHOCOLADE 
ROZIJNEN OF 
PINDA’S

TUTTI FRUTTI

4.99 2.99 24.95

29.95 17.99
8.99
5.99

2.99 3.99

500 GRAM
NU

500 GRAM
NU

200MG
28.95 VOOR

VAN 34.95 
VOOR

GLAZEN FLES 
250 ML 

VAN 7.95  NU

GLAZEN FLES 
500 ML  

VAN 12.95  NU

PLASTIC FLES 
1000 ML  

VAN 24.95  NU

500 GRAM
NU

500 GRAM
NU

Doedag Gelre ziekenhuizen 
REGiO.- Op donderdag 26 november opent Gelre ziekenhuizen in Apel-
doorn en Zutphen de deuren voor leerlingen van het voortgezet onderwijs 
en beroepsonderwijs. De Doedag van Gelre ziekenhuizen is een jaarlijks te-
rugkerende interactieve dag met als credo: Doe de Doedag! Van 16.00 tot 
20.00 uur kunnen jongeren ervaren of werken in de zorg iets voor hen is. 
Ook krijgen zij meer informatie over een opleiding of baan in de zorg en 
kunnen onder begeleiding van artsen en verpleegkundigen zelf ervaren wat 
er gebeurt in een ziekenhuis. Zelf een wond hechten, bloed prikken of een 
tillift bedienen zijn maar een paar voorbeelden van de activiteiten tijdens 
de Doedag. 

Natuurlijk kunnen bezoekers ook een kijkje nemen achter de schermen van 
bijvoorbeeld de apotheek, bij radiologie of bij fysiotherapie. Daarnaast is er 
een informatiemarkt waar diverse scholen en opleidingsinstituten aanwezig 
zijn die alles kunnen vertellen over een opleiding in de zorg. Meer informa-
tie is te vinden op www.gelreziekenhuizen.nl.

Brandveilige feestdagen
REGiO.- De feestdagen liggen weer 
in het verschiet. Wellicht bent u ook 
al bezig met de voorbereidingen voor 
dit feest. Veiligheidsregio Noord- en 
Oost- Gelderland wil u graag een 
paar tips geven om dit feest gezel-
lig, maar ook (brand)veilig te vieren. 

Kerstbomen
Wanneer u kiest voor een natuur-
lijke boom, zet deze dan in de verste 
hoek van de kamer (gezien vanaf de 
uitgang van uw kamer). Zet de boom 
niet in de loop- of vluchtroute of  
dicht bij gordijnen of andere makke-
lijk brandbare materialen en zorg er 
voor dat de boom goed stevig staat. 
De boom is minder brandbaar als hij 
vocht kan opnemen en vasthouden. 
Mocht de boom veel naalden ver-
liezen of bruin worden, haalt u de 
boom dan weg. Koop in ieder geval 
een boom die niet te groot is voor uw 
kamer en gebruik nooit echte kaars-
jes in de boom. Een moment van on-
oplettendheid kan uw boom in een 
fakkel doen veranderen.

Verlichting
Gebruik alleen goedgekeurde elek-
trische verlichting, bijvoorbeeld met 

een KEMA-keur en controleer voor 
het gebruik of de bedrading niet is 
beschadigd. Gebruik een onbescha-
digd verlengsnoer en rol kabel-
haspels helemaal af. Deze worden 
anders warm, waardoor brand kan 
ontstaan. Verleng een verlengsnoer 
nooit met een ander verlengsnoer. 
Let erop dat verlichting die warm 
wordt niet dichtbij licht ontvlam-
bare materialen wordt gebruikt en 
schakel de verlichting altijd uit wan-
neer u weggaat of gaat slapen.

Feestversiering
Slingers, textiel, vlaggetjes en an-
dere versieringen zijn bepalend voor 
de snelheid waarmee een brand om 
zich heen grijpt. Niet alle versierin-
gen die in de handel zijn, hebben de 
juiste brandvertragende kwaliteit. 
Moeilijk brandbaar versieringsma-
teriaal beperkt de risico’s bij brand. 
Het is verkrijgbaar in de reguliere 
handel. Vraag er nadrukkelijk om. 

Op de verpakking kunt u zien of de 
versiering brandveilig is. Bij twijfel 
kunt u de versieringen beter niet 
aanschaffen. Zorg er voor dat versie-
ringen niet in aanraking komen met 

verlichting en apparaten die warm 
worden. Als u de versiering ophangt 
met ijzerdraad, dan valt het bij brand 
niet snel naar beneden. Natuurlijk 
dennengroen is zeer brandbaar, en 
dus niet geschikt voor versiering.

Kaarsen
Kaarsen staan het veiligst in een 
stevige houder op een vlakke onder-
grond. Houders van plastic, hout of 
ander makkelijk brandbaar materi-
aal zijn niet brandveilig. Zet kaarsen 
niet te dicht bij een warmtebron (bij-
voorbeeld op de vensterbank), door 
warmte kunnen kaarsen week wor-
den en ombuigen. 
Zet kaarsen ook niet dicht bij an-
dere brandbare materialen, zoals 
de gordijnen. Heeft u kinderen en/
of huisdieren houd dan de kaarsen 
buiten hun bereik, en laat ze nooit 
alleen met brandende kaarsen, ook 
niet voor een paar minuten. De kaar-
sen in kerststukjes kunt u beter niet 
aansteken. Doet u het toch, laat de 
kaarsen dan niet te ver opbranden 
en zet het kerststukje in het zicht. 
Het bovenstaande geldt natuurlijk 
ook voor olielampen, gelbranders en 
dergelijke.

Inloopmiddag over afvallen
LOENEN.- Op vrijdag  27 november  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, koste-
loos en zonder verplichtingen. Iedereen die iets wil weten over afvallen, de 
workshop “Emotie-eten-de-baas”  of het programma “Niet-op-dieet”, is van 
harte welkom. Ook iedereen die wel eens last heeft van snoep- en snaaibuien 
of bij wie het jojo-effect een oude bekende is, kan met zijn of haar vragen 
terecht. Meer info: www.HannekeNieuwenhuisGewichtsconsulent.nl

http://www.gelreziekenhuizen.nl
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Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571 - 29 06 41     www.beddenhuis.nl     GRATIS parkeren! Naast de deur.

Twelloseweg 79 | Terwolde | 0571-292056 | www.marismode.nl

*Vraag naar de voorwaarden. Niet in combinatie met andere acties. Uitgezonderd basics en accessoires.

Uw woon- 
en slaapadviseur

GRATIS 
accessoire- 

pakket*

Het TEMPUR® North™ slaapsysteem is geïnspireerd op de uitgestrekte landschappen 
en de ongerepte natuur van het Noorden. Door de ronde vormen en de poten die 
subtiel onder het bed zijn geplaatst, lijkt het bed te zweven. 
 
Bij aankoop van het North slaapsysteem ontvangt u het accessoirepakket  
helemaal gratis. Uw voordeel kan oplopen tot € 1.050,-!

NIEUW! 
Tempur introduceert het  
North™ slaapsysteem 

Welcome to 
the North

Tot

€ 400,-
VOORDEEL

per ligplek*

Kom en profiteer!
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Tot €50,- 
voordeel
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Kom en profiteer vanaf vandaag t/m zaterdag 5 december. 

(Bij aankoop van €275,- of meer) 

*  Acties zijn geldig tot en met 30 november 2015. 
Vraag naar de voorwaarden. 

2e

HALVE 
PRIJS *

bij aankoop van kussens 
en dekbedden

Laatste kans, t/m 2 december a.s.
Voordeel tot
€1.050,-!


