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NODIG?

Met vader aan tafel

TWELLO.- Afgelopen zondag was 
het Vaderdag en daar werd in Twel-
lo, met een zogenaamde Franse Va-
derdag, op een speciale manier aan-
dacht aan besteed. Het dorpsplein 
was ingericht met de grootste Vader-
dagtafel van Oost-Nederland. De va-

ders die met hun gezin aanschoven 
konden proeven van verrassende 
Franse lekkernijen die werden be-
reid door een zestal plaatselijke ho-
recaondernemers. Gewoon Twelle, 
Brasserie Korderijnk, De Vier Sei-
zoenen, Dorpshart, Taverne en de 

Waardige Waard hadden alles uit 
de kast getrokken om het de gasten 
naar de zin te maken met gerechten 
als Des Moules (mosselen met knof-
looksaus) en Terrinne de Poisson. 
Een heerlijk zonnetje versterkte de 
Franse sfeer.

Info ochtend 
dementie in 
het MFC
KLARENBEEK.- De inloopoch-
tend in het MFC in Klarenbeek 
staat op woensdag 29 juni in 
het teken van dementie. 

Wil Hissink, oud-inwoonster van 
Klarenbeek, is deze ochtend aan-
wezig en vertelt over haar per-
soonlijke ervaringen met deze 
ziekte. Ze gaat onder andere in 
op de signalen en de rol van de 
mantelzorger. De inloopochtend 
start om 10.00 uur en zal duren 
tot ongeveer 12.00 uur. 

Ook kunt u deze ochtend rustig 
een krantje komen lezen, een 
spelletje komen doen of bij het 
bibliotheekloket op bezoek ko-
men. Hier kunt u boeken lenen, 
maar ook boeken aanvragen 
bij de bibliotheekvrijwilligers.  

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 thuisbren-
gen. Bel daarvoor, graag een paar 
dagen van tevoren, naar 06-12 26 
00 21. Mailen kan ook: hhklaren-
beek@hotmail.com. 

Zomerse line-up tijdens 
Outdoor Summerparty 2016
POSTERENK.- Amigos! Het is hoog tijd geworden om jou klaar te sto-
men voor de Outdoor Summerparty 2016 op 1 en 2 juli. Natuurlijk heb 
je onze poster al gevonden in deze editie van het Voorster Nieuws, hem 
netjes uitgeknipt en boven je bed gehangen. Dat is de enige manier om 
te onthouden dat je de Outdoor Summerparty niet mag missen dit jaar. 
Of wacht.. Je gewoon aanwezig melden via het Facebook-event kan na-
tuurlijk ook, dan krijg je namelijk vanzelf een notificatie, mits je dat 
hebt ingesteld. 

Goed! Tijd om jou in een paar zin-
nen uit te leggen wat je van de Out-
door Summerparty kan verwachten. 

Vrijdagavond GRATIS 
Evenals de afgelopen jaren zal de 
vrijdagavond van de Outdoor Sum-
merparty GRATIS toegankelijk zijn. 
We nodigen je graag uit om het 
weekend met ons in te luiden onder 
het genot van wat lekkere muziek, 
gedraaid door het Deftâgh DJ-team. 
MC Don Espresso zal het bekende 
praatijzer gebruiken om jou in de 
juiste feeststemming te krijgen. 

Klaar voor een feestje? 

Eén en al zomer
Lekker dansen, chillen of bijkletsen 
met vrienden? Bij de Outdoor Sum-
merparty ben je op het juiste adres. 
Speciaal voor alle dames (en natuur-

lijk ook heren) heeft de commissie 
ladykiller Freddy Moreira, Stavros 
Martina, Art Inc. en (terug van weg-
geweest) D-Rashid gecontracteerd. 
Maak je heupen lekker los en gooi de 
voetjes van de vloer tijdens deze ui-
terst zomerse editie van de Outdoor 
Summerparty. MC Don Espresso is 
ook op de zaterdagavond natuurlijk 

van de partij. Laten we hopen dat hij 
nog een stem heeft, na dat super ge-
zellige feestje van de avond ervoor. 
Na al die inspanningen vooraan 
het podium, kun je even helemaal 
tot rust komen in onze Grolsch-
Lounge-Area bij de snackwagen van 
Westrik Snack. Grolsch, horen we je 
denken. Nee, het is geen typefoutje 
wat de biervoorkeur van de schrij-
ver dit artikel aangeeft. Begin juni 
heeft Pampus namelijk een contract 
met Grolsch getekend wat betekent 
dat er vanaf heden geen Heineken, 
maar Grolsch uit de bierleidingen 
zal stromen. 

Tijd om tickets te kopen 
Goed! Nu we je aandacht hebben ge-
trokken (want je hebt toch de moeite 
genomen om dit volledige artikel te 
lezen) wordt het hoog tijd om je tic-
kets te bemachtigen. Deze zijn voor 
10 euro per stuk te verkrijgen bij 
Primera Oonk in Twello óf via het 
online Ticketportaal van Stichting 
Pampus.  Rest ons enkel nog te zeg-
gen dat we je graag in het weekend 
van 1 en 2 juli zien.

Wij vergelijken 
uw premie bij 

10 verzekeraars 
à la minute

Telefoon: 0571-270825

Ziekteverzuim? 

Lily     |  Molenstraat 28  |  Twello
0571 29 85 19  |  www.lilyen.nl

TWELLO CENTRUM M kt t t T ll

MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700

De SALE is begonnen 
kortingen van 

20% - 50%
op een groot deel van de collectie

Klompenfeest zoekt een 

nieuwe coordinator optocht 
..

Delia van der Vrugt  heeft  dit keer de 
knoop echt definitief doorgehakt. Na 
de 37e  editie van het Klompenfeest  
stopt ze met het begeleiden van 
de succesvolle optocht. Niet omdat 
ze het niet meer leuk vindt, maar 
omdat ze het niet meer met haar 
werkzaamheden kan combineren. 

De optocht is één van de hoog-
tepunten en is niet meer weg te 
denken. De taken bestaan om alles 
in goede banen te leiden voor en 
tijdens de optocht. Het registreren 
van aanmeldingen, het beoordelen 
van nieuwe deelnemers en contact 
onderhouden met bestuur.  Vanuit 
het bestuur krijg je maximaal sup-
port. Voornamelijk draait het bij het 
Klompenfeest om saamhorigheid en 
gezelligheid

Als je meer wilt weten stuur 
dan snel een mail naar 
michel@klompenfeest.nl
Meerdere aanmelding zijn 
ook welkom. 

We zijn benieuwd! 

Vleesverkoop...
maar dan anders

Molenstraat 
Twello 

verwelkomt 
kersverse 

ondernemer

mailto:hhklarenbeek@hotmail.com
mailto:hhklarenbeek@hotmail.com


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

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

Uitvaartverzorgers:

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015  (24 uur per dag)
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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

Onze verbondenheid was bijzonder en dierbaar

Na een leven geleefd te hebben op haar wijze, een leven waar zij 
door ziektes steeds meer beperkingen kreeg, is toch nog plotseling 
thuis in haar slaap overleden onze lieve zus, schoonzus en tante

Toke Hurenkamp
Catharina Johanna Gemma

* Twello, 7 januari 1953 † Twello, 17 juni 2016

Gerda en Jan Spaans - Hurenkamp, kinderen en kleinkinderen
Jan en Cathrien Hurenkamp - Olthof, kinderen en kleinkinderen
Mariëtte en Eep van Koesveld - Hurenkamp, kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres: Laan Borgele 63, 7414 GT Deventer

Er zal een herdenkingsdienst plaats vinden op vrijdag 24 juni  
om 14.30 uur in de aula van de Uitvaartcentrum Voorst DELA, 
Oude Rijksstraatweg 4a te Twello.

Vooraf, vanaf 13.30 uur, is er gelegenheid afscheid van Toke te 
nemen en ons te condoleren.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaats vinden.

Mochten wij vergeten zijn iemand persoonlijk te berichten, 
beschouwt u dan deze aankondiging als zodanig

Familie 

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

berichten

OPEN DAG
In de kersenbongerd

ZONDAG 
3 JULI

FRUITKWEKERIJ KLOMP
Kruisvoorderweg 4 Twello

www.fruitkwekerijklomp.nl

In het seizoen dagelijks geopend 

van 10.00 tot 16.00 uur

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

Onderdeel van

Uitvaartverzorging Roelofs is al lang een 

vertrouwde naam in en rond de regio Deventer

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 
(0570) 62 25 35

Ook als u elders verzekerd bent!

Uitvaartverzorging Roelofs
Diepenveenseweg 76, 7413 AS Deventer
info@uitvaartverzorgingroelofs.nl 
www.uitvaartverzorgingroelofs.nl

Werkzaam in de gehele regio.

Hartelijk dank voor de vele cadeau’s, 
bloemen en felicitaties ter gelegenheid 

van ons 60 jarig huwelijk. 
Ook namens onze kinderen en 

kleinkinderen.

Theo en Diny van der Liende
IJsbaanweg 47, 7391 HH Twello

Wij willen hierbij iedereen bedanken die voor 
onze moeder

Johanna Maria van Gurp-Klomp
in haar leven betekent heeft.

En voor de vele condoleancekaarten met 
bemoedigende woorden en andere blijken van 

medeleven na haar overlijden

Familie van Gurp

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven die wij van uw mochten ontvangen 
na het overlijden van mijn man, vader en opa.

Jo voor ’t Hekke
Zeggen wij uw hartelijk dank

An voor ’t Hekke, 
kinderen en kleinkinderen 

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

Ben Arendsen neemt 
afscheid bij Dijkhof Bouw

KLARENBEEK.- Na bijna 50 jaar werkzaam te zijn geweest in de bouw heeft 
Ben Arendsen vrijdag 17 juni afscheid genomen om van zijn welverdiend 
pensioen te gaan genieten. ’s Middags werd hij thuis met paard en wagen 
opgehaald. Na een mooie rit van Voorst naar Klarenbeek werd hij bij Restau-
rant Pijnappel opgewacht door alle collega’s. Aansluitend volgde er een druk 
bezochte afscheidsreceptie waar velen hem een hand kwamen schudden. 

Timo heeft Eend 
weer terug

WILP.- Tijdens een fietstocht van 
Wilp naar Twello is Timo (3) zijn 
knuffeleend verloren. Dikke tra-
nen natuurlijk. En toen begon een 
zoektocht naar Eend. 

Het zat moeder Marjan Hemeltjen 
niet lekker dat de knuffel onvind-

baar was. Een oproep via Facebook 
leverde ook al niets op. Daarom ging 
ze wederom op haar fiets richting de 
Noorddijk. Vermoedelijk was Timo 
zijn Eend hier verloren. Met behulp 
van een grote stok zocht Marjan tus-
sen het hoge struikgewas. Een aardi-
ge mevrouw die voorbij liep,  vroeg 
aan haar of ze ergens naar opzoek 
was. Nadat ze alles had uitgelegd 
vertelde deze mevrouw dat ze Eend 
vermoedelijk had gezien. Ze had de 
knuffel zelf gevonden en achter een 
verkeersbord gestopt. Eenmaal bij 
het verkeersbord bleek Eend hier 
niet meer te zijn. De mevrouw gaf 
wel aan dat ze een opa met kleinzoon 
had zien fietsen en dat zij misschien 
Eend hadden meegenomen. Ze wist 
ongeveer waar die meneer woonde 
en Marjan besloot daar maar eens 
te vragen. Bij navraag op dit adres 
wist de man direct waar het over-
ging. Hij had Eend in het bos zien 
liggen. Samen gingen ze weer terug 
en uiteindelijk werd de gele knuffe-
leend gevonden. Vies en doorweekt 
van de regen, maar hij was terug! De 
wasmachine zorgde ervoor dat Eend 
weer schoon en fris werd. Namens 
Timo, Marjan en Eend worden opa 
Hutten en de lieve blonde mevrouw 
alsnog hartelijk bedankt voor alle 
hulp bij het opsporen van Eend.

Timo en Eend zijn weer samen.

Diamanten huwelijksfeest voor 
Gerard en Henny Hazelaar

TWELLO.- Aanstaande donderdag 23 juni is het exact 60 jaar geleden 
dat Gerard Hazelaar en Henny Denekamp elkaar het ja-woord gaven in 
het gemeentehuis te Twello. Een Diamanten huwelijksfeest dat morgen 
gevierd gaat worden in hun  woning aan de Pioniershof, daar zal bur-
gemeester Penninx zijn opwachting maken om namens de gemeente het 
echtpaar te feliciteren met deze mijlpaal. 

Het verhaal van Gerard en Henny 
begon ruim 67 jaar geleden. Ze leer-
den elkaar kennen in Deventer, wat 
hen nog in het geheugen gegrift staat 
als de dag van gisteren. Go Ahead 
werd n.l. op die dag kampioen van 
het Oosten en dat werd groots ge-
vierd. Gerard trok met een groepje 
jongeren uit Terwolde naar Deventer 
en Henny kwam met goede vrien-
dinnen naar de stad om zich ook in 
het feestgewoel te storten. De Amor-
vonk sloeg over en dat werd het be-
gin van een verkeringstijd die maar 
liefst 7 jaar zou duren. Op 23 juni 
1956 trouwden Gerard en Henny 
en gingen in Terwolde wonen om 
aldaar te gaan werken in de slagerij 
van Gerard's vader. Het was hard 
werken geblazen, maar door beider 
inzet floreerde de zaak dermate dat 
er zelfs een tweede zaak in Olst kon 
worden geopend. Vooruitstrevend 

als ze waren plaatsten zij de eerste 
gekoelde toonbank in de gemeente 
Voorst, een hele vooruitgang in die 
tijd. Ondanks de vele succesvolle 
jaren en groot plezier in het slagers-
vak, werd er over gedacht om het 
zakenleven vaarwel te zeggen en het 
over een andere boeg te gooien. Ook 
omdat zoon Gerard vanaf zijn prille 
jeugd geen belangstelling toonde 
voor het slagersvak was de keus niet 
al te moeilijk. Of zoals zijn ouders 
zich herinnerden: ‘’Hij kwam alleen 
in de winkel om een stukje worst te 
halen. Onze zoon had zijn zinnen 
gezet op een universitaire studie, 
promoveerde en is nu Historicus.’’ 

Henny spoorde haar man aan om 
de studie voor keurmeester op te 
pakken. En met succes, diploma 
gehaald en de slagerij ging over in 
andere handen. Ook nu kreeg Henny 

geen kans om stil te gaan zitten, door 
haar enorme ervaring in de (slagers)
winkel stonden de plaatselijke en 
regionale slagers in de rij om haar 
in dienst te kunnen nemen. Gerard 
kon naast zijn werk de portemonnee 
aanvullen met een geheel andere 
vorm van tijdsbesteding n.l. muziek. 
Ouderen onder ons zullen ongetwij-
feld goede herinneringen hebben 
aan de orkesten en combo’s waar 
Gerard deel van uit maakte zoals b.v. 
Gerrit Nieuwenhuis, The Twellodi-
ans en de vele, vele dansavonden en 
bruiloften bij o.a. Korderijnk. Ook 
bij salonorkest Abraham Gezien, 
waar hij naam maakte als zanger-
entertainer, heeft hij zijn steentje 
bijgedragen. Het was in die tijd bijna 
ieder weekend raak dat er ergens op 
getreden moest worden. Bij dit alles 
hebben Gerard en Henny altijd één 
ding in het oog gehouden: vakantie. 
Vanaf het begin hebben ze hier aan 
vastgehouden; de slagerij ging op 
zaterdagavond op slot en de vakan-
tieweek kon beginnen. Later werd 
dit weekje uiteraard uitgebreid, 
zeker na de pensionering werd de 
mogelijkheid om er met de caravan 
op uit te trekken alleen maar groter. 
De camping in het Duitse Odenwald 
wordt, naast andere vakanties, al 16 
jaar trouw bezocht. Maar er blijft ook 
nog tijd over voor allerlei andere 
hobby's. Henny maakt deel uit van 
een vriendinnenclubje welke met 
grote regelmaat de stad opzoekt voor 
een praatje en een kopje koffie. Bij 
het Rode Kruis en het Grotenhuis is 
ze regelmatig te vinden om aldaar de 
helpende hand te bieden. Maar ook 
lekker thuis een boek lezen, te hand-
werken en legpuzzels maken doet ze 
met veel plezier. 

De Twellose Schaakclub heeft aan 
Gerard meer dan alleen maar een 
goed lid, in de afgelopen jaren zat 
hij mede in het bestuur en organi-
seerde talrijke wedstrijden. Ook als 
amateur schilder is hij creatief bezig 
en steekt er veel tijd in. De Pioniers-
hof, waar het bruidspaar nu zo’n 
zes jaar, woont heeft aan Gerard een 
goede penningmeester  gehad, maar 
dit stokje heeft hij overgedragen.  
Samen met hun zoon, naaste fami-
lie, kennissen en buren wordt er a.s. 
vrijdag en zondag feest gevierd ter 
ere van het diamanten huwelijk. 

Gerard en Henny Hazelaar 60 jaar getrouwd.

‘Rommel’ vlot van de hand

Spulletjes te over bij de rommelmarkt van Cadenza.TWELLO.- De rommelmarkt die 
muziekvereniging Cadenza jaarlijks 
organiseert blijkt telkens weer een 
grote aantrekkingskracht uit te oefe-
nen op ’koopjesjagers’. Al ruim voor 
de opening stond men in de rij om 
zeker te zijn om als eerste tussen de 
spulletjes te kunnen rondstruinen. 

Ook afgelopen zaterdag kon men 
weer naar hartenlust rondstruinen 
tussen de ingebrachte spullen. De 
vele (muzikale-) vrijwilligers zijn 
het afgelopen jaar in touw geweest 
om de nodige bruikbare spullen te 

verzamelen. De sortering was ook 
ditmaal weer enorm: kopjes, scho-
teltjes, schilderijen, boeken, cd’s, 
bankstellen, kasten, tafels, fietsen, 
home trainers enz. gingen met grote 
regelmaat over in andere handen. 



Tullekensmolenweg 119 
7364 BB Lieren. 

Telefoon 055-5061860 

Remeha Calenta 28c 
met iSense 
klokthermostaat
nu compleet 
aangesloten voor 

€ 1495,-*

po sno tem tcatnoc meeN *
en vraag naar de voorwaarden.

24 uur 

storings-

dienst

www.installatiebedrijfjanssen.nl

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

Stihl going 
Strong

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

Urilift BV is een toonaangevend bedrijf in openbaar
sanitair. Wij voorzien gemeenten in binnen- en bui-
tenland van het meest complete en innovatieve pro-
ductenprogramma en dienstenpakket. Van advies,
productie, levering, plaatsing, tot en met onderhoud
en reiniging, alles kan door ons worden geregeld. 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een duizendpoot met als focus:

Telemarketeer m/v 
Het betreft hier een  deeltijdbaan voor ongeveer 12 uur per week waarbij de wer ktijden
in overleg worden ingevuld.

Werkzaamheden:
• Acquisitie van nieuwe klanten in zowel Nederland als daarbuiten.
• Het onderhouden van bestaande contacten.
• Het onderhouden van adres- en contactgegevens.
• Telefonist(e).
• Lichte administratieve werkzaamheden.

Profiel:
• goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré.
• Accuraat.
• In het bezit van een gezonde dosis doorzettingsvermogen.
• Ervaring in een soortgelijke functie heeft onze voorkeur.

Voor de passende kandidaat hebben wij een leuke en uitdagende baan in een klein en
hecht teamverband en uiteraard met een goed salaris. 

Hebben wij hiermee jouw interesse gewekt, informeer of stuur  je sollicitatiebrief met
CV naar:

Urilift BV
t.a.v. Marco Schimmel
Beemterweg 3
7341 PB  Beemte Broekland
Tel: 055-5763033

Per mail: schimmel@urilift.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

- 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

Gevraagd:

monteur, bouw onderlegd m/v

Verstand van installeren en servicegericht? 
In het bezit van een rijbewijs BE? 

Dan is dit jouw functie! 

Jouw werkzaamheden:
• Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor het veilig en netjes plaatsen van rookkana-

len, haarden en kachels. Zowel hout als gasgestookt.
• Daarnaast zal je af en toe worden ingezet als schoorsteenveger.
• Je bent in staat klanten goed te woord te staan en duidelijk uitleg te geven.
 
Jouw competenties:
• Je hebt technisch/bouwkundig inzicht en weet problemen zelfstandig op te lossen door logisch 

na te denken.
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau
• Je bent fl exibel, bereidt om als dat nodig is over te werken.
• Zowel goed zelfstandig, als in teamverband kunnen werken.
• Je hebt een representatieve uitstraling en bent in staat een klant correct te woord te staan.
• Je woont binnen een straal van 20 km rondom Twello
• Je beschikt over rijbewijs BE
Soort dienstverband: nul uren contract, gemiddeld 28 tot 40 uur

Bedrijfsprofi el:
Boddeke haarden, kachels & schouwen is een dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt met de 
verkoop en installatie van rookkanalen, haarden en kachels (zowel hout als gasgestookt) tevens 
zijn wij een schoorsteenveegbedrijf. 

Aanbod:
Wij bieden een afwisselende functie in een jong en enthousiast bedrijf.

U kunt uw sollicitatie richten aan de heer R. Boddeke.
Sollicitaties worden alleen in behandeling genomen als je voldoet aan het gestelde profi el. 
Je schriftelijke sollicitatie met C.V. ontvangen wij graag per email: administratie@boddeke.nl

Het adres voor het complete aanbod

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

www.hoveniersbedrijfjutten.nl
Quabbenburgerweg 21, Terwolde 

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

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

WERKEN BIJ DIJKHOF BOUW?

	 Ervaring	in	de	rol	van	initiator,	stimulator,		
controleur	en	coördinator	m.b.t.	de	KAM-	
onderwerpen	en	ontwikkeling	in	een	organisatie.	

	 Ervaring	met	het	zo	goed	mogelijk	onder	de		
aandacht	brengen	en	draagvlak	creëren	van	KAM		
in	de	organisatie.	

	 Je	werkt	nauwgezet,	durft	initiatieven	te	nemen	en	
bent	steeds	op	zoek	naar	praktische	oplossingen.	

Dijkhof	Bouw	kent	prima	arbeidsvoorwaarden.		
Binnen	Dijkhof	Bouw	heerst	een	uitstekende,		
collegiale	sfeer.

Belangstelling?	Stuur	je	CV	voor	6	juli	a.s.	Samen	met	
een	begeleidend	schrijven	per	e-mail	naar:

Wij	zijn	op	zoek	naar	een	nieuwe	collega	die	ons	team	wil	versterken.

KAM-COÖRDINATOR M/V 
voor	24	uur	per	week	(0,6	FTE)

Dijkhof	Bouw	BV
T.a.v.	Personeelszaken
Klarenbeekseweg	92
7381	BG	Klarenbeek
administratie@dijkhofbouw.nl

Acquisitie	naar	aanleiding	van	deze		
advertentie	wordt	niet	op	prijs	gesteld.

Dijkhof	Bouw	is	een	veelzijdige	bouwonderneming.	Ons	bedrijf	is	actief	op	het	gebied	van	woningbouw,		
verbouw	en	renovatie,	restauratie	en	projectontwikkeling.	Traditioneel	vakmanschap	en	kwaliteit	zijn		
kenmerkend	voor	Dijkhof	Bouw.	Sinds	2012	is	Dijkhof	Bouw	ERB	gecertificeerd	(Erkend	Restauratie	Bedrijf ).	
Het	bouwbedrijf	telt	een	hecht	team	van	circa	60	medewerkers	en	is	gevestigd	in	Klarenbeek.	Dijkhof	Bouw		
is	ambitieus	en	heeft	uitstekende	toekomstperspectieven.	

Als	KAM-coördinator	ben	je	verantwoordelijk	voor	
Kwaliteit,	Arbeid	en	Milieu.	Vanuit	deze	functie	wordt	
verwacht	dat	je	de	organisatie	stimuleert	en	de		
organisatie	uitdaagt	om	met	name	het	primaire		
proces	te	optimaliseren.	Dit	met	name	door	het:	

	 begeleiden	van	interne	&	externe	audits;
	 analyseren	en	ondernemen	acties	op	KAM		

rapportages	(klanttevredenheid,	afwijkingen,		
auditrapportages,	verbeterrapportages	en		
(bijna)ongevallen);

	 invulling	geven	aan	KAM	gerelateerde	acties		
uit	diverse	overleggen;

	 controleren	op	implementatie	van	corrigerende	
maatregelen;

	 introduceren	en	instrueren	van	nieuwe		
medewerkers;

	 beheren	en	bewaken	van	de	toepassing	en		
initiëren	van	het	verbeteren	van	het	management-

	 systeem;
	 beheren	en	coördineren	van	VCA-veiligheids-	

beheersysteem;
	 leveren	van	een	inhoudelijke	bijdrage	aan		

rapportages.	

FUNCTIE EISEN:

	 Je	hebt	als	KAM-coördinator	een		
opleiding	op	MBO/HBO-niveau.	

	 Je	beschikt	over	een	VCA	VOL	certificaat.
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Een KRAS of DEUK is niet LEUK...

G.J. Hofman VOF, Lochemsestr. 34a, de Vecht - Terwolde. Tel. 06 - 51 90 33 66

maar dankzij onze unieke uitdeuken zonder spuiten en 
spot repair technieken herstellen wij kleine (parkeer)schades 

voor een bescheiden bedrag. Kom langs voor een vrijblijvende offerte!

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!

Dijkverleggingen Ruimte voor de rivier afgerond

Cortenoever en Voorsterklei 
weer voor agrariërs en bewoners

REGIO.- Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe gaven op 15 
juni Cortenoever en Voorsterklei symbolisch terug aan de agrariërs en 
bewoners. Na tien jaren van planvorming, ontwerpkeuze, procedures 
en realisatie zijn de werkzaamheden voor de dijkverleggingen zo goed 
als afgerond en keert de rust in beide gebieden terug.  

De projecten maken onderdeel 
uit van de 34 Ruimte voor de Ri-
vierprojecten van Rijkswaterstaat, 
waarmee vier miljoen Nederlanders 
tegen extreem hoogwater worden 
beschermd. De dijkverleggingen 
hebben grote gevolgen voor de be-
woners van het gebied. Diverse 
bewoners en agrariërs konden niet 
op hun oude plek blijven en hun 
huis of bedrijf werd verplaatst.  
Alle betrokkenen van Cortenoever 
en Voorsterklei zijn door Water-
schap Vallei en Veluwe intensief 
betrokken bij de totstandkoming 
van de nieuwe inrichting van het 
gebied. Door middel van diverse 
sessies zijn eisen en wensen in kaart 
gebracht en beoordeeld op de (on)
mogelijkheden. Centraal stond de 
vraag: ‘zoek met ons mee naar een 
ontwerp dat het minste pijn doet’. 
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “Het 
waterschap wilde zoveel mogelijk 
aan ieders belang tegemoet komen. 
Ik heb enorme bewondering voor 
de veerkracht die mensen hebben 
getoond in de zoektocht naar een 
ontwerp. Het vroeg veel tijd maar 
leverde wel iets moois op”. 

Uiteindelijk leidde dit gebiedspro-
ces ertoe dat voor vrijwel iedereen 
in beide gebieden passende oplos-
singen werden gevonden. “Geluk-
kig hebben de meeste bewoners van 
deze verandering uiteindelijk een 
kans weten te maken”, aldus Nelly 
Kalfs, directeur bij Rijkswaterstaat. 
Minister Schultz sprak ook haar 
waardering uit voor betrokkenen. 
Dit deed zij in een film over het 

doorlopen gebiedsproces, die tij-
dens de bijeenkomst werd vertoond.

Geschenken 
De bewoners van zowel Cortenoever 
als Voorsterklei ontvingen uit han-
den van Tanja Klip-Martin en Nelly 
Kalfs een geschenk. In Cortenoever 
komt een ‘uitrust- en stilteplek’ op 
de locatie waar vroeger ’t Halfvas-
ten stond. In Voorsterklei hebben 
de bewoners behoefte aan enkele 
parkeerplaatsen voor recreanten en 
vissers. Ook krijgen beide gebieden 
diverse informatiepanelen met aller-
hande informatie over de omgeving 
én een kunstwerk. Dit alles wordt in 
samenwerking met de bewoners ge-
realiseerd. 

Wat is er precies gedaan?
In Cortenoever en Voorsterklei zijn 
landinwaarts nieuwe waterkerende 
dijken aangelegd, waardoor de IJs-
sel meer ruimte krijgt. Delen van de 
nieuwe buitendijkse gebieden zijn 
afgegraven. De ‘oude’ dijken zijn 
aan de noord- en zuidkant verlaagd. 
Alleen bij extreem hoogwater stro-
men de nieuwe buitendijkse gebie-
den mee met de IJssel en verlagen 
dan de waterstand in deze rivier 
bij Cortenoever met 35 cm en bij de 
Voorsterklei met 29 cm. Deze situa-
tie komt gemiddeld eens per 25 jaar 
voor, waardoor de landbouwfunc-
tie in beide gebieden gehandhaafd 
blijft. 

Niet helemaal klaar
Hoewel de gebieden symbolisch zijn 
overgedragen, zijn de werkzaamhe-

den nog niet helemaal klaar. Aanne-
mingsmaatschappij de Vries & van 
de Wiel werkt de komende periode 
nog aan het plaatsen van omheinin-
gen en de afronding van de nieuwe 
gemalen. De formele, definitieve 
oplevering aan de beheerders (ge-
meenten Brummen en Voorst en 
Rijkswaterstaat) vindt plaats als de 
aannemer alle werkzaamheden in 
het veld heeft afgerond. Dit is naar 
verwachting eind oktober 2016. 

Ruimte voor de Rivier
De dijkverleggingen in Cortenoe-
ver en Voorsterklei zijn twee van 
de ruim dertig projecten van het 
landelijk programma Ruimte voor 
de Rivier. De Nederlandse rivieren 
hebben steeds vaker te maken met 
hoge waterstanden. Ze krijgen meer 
regen- en smeltwater te verwerken, 
terwijl tussen de dijken maar weinig 
ruimte is. Hierdoor neemt de kans 
op overstromingen toe. Alleen dijk-
verhoging is onvoldoende om het 
overstromingsgevaar te keren; de 
waterstand in de rivieren moet om-
laag. Daarom geven Rijkswaterstaat, 
waterschappen, gemeenten en pro-
vincies onze rivieren op ruim dertig 
plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld 
door het verleggen van dijken, gra-
ven van nevengeulen en verdie-
pen van uiterwaarden. We werken 
samen aan de veiligheid van vier 
miljoen inwoners in het rivierenge-
bied én aan een aantrekkelijke leef-
omgeving. Zie voor meer informatie 
www.ruimtevoorderivier.nl 

Klaar met werken aan waterveilig-
heid zijn we in Nederland nooit. 
Ook na Ruimte voor de Rivier blij-
ven maatregelen nodig om ons land 
te beschermen tegen overstromin-
gen. Kijk voor meer informatie op 
www.ruimtevoorderivier.nl

TERWOLDE.- Zaterdag 18 juni vond de jaarlijkse Nationale herden-
king van omgekomen brandweermensen bij het Nationaal Brandweer-
monument in Arnhem plaats.

Ook de vrijwilligers van post Terwolde hebben hun collega’s herdacht door 
voor de kazerne aan de Dorpsstraat het ereteken te maken. 

Nationale herdenking brandweer

Zeventiende Stationaire Motoren-Show
KLARENBEEK.- Op zondag 26 juni organiseren Gerrit en Ria Hissink, 
aan de Klarenbeekseweg 61 te Klarenbeek, van 10.00 tot 17.00 uur, een 
Stationaire Motoren-Show. De gratis parkeergelegenheid wordt aan-
gegeven en de entree is ook gratis. Natuurlijk is er een hapje en een 
drankje te koop voor een vriendelijk prijsje. 

Het wordt ondertussen de zeventien-
de show op rij. De familie is aangeslo-
ten bij drie verschillende verenigin-
gen van oude motoren en iedereen 
kon voordien met Pinksteren naar 
Hattem. Daar kwam helaas een eind 
aan en de geïnteresseerden moesten 
naar Brabant. De familie greep, door 
het gemis in de regio, in en startte vol 
enthousiasme een eigen show. De fa-
milie beschikt over diverse oude 
stationaire motoren en met hulp van 
andere bezitters kon de show be-
ginnen. Zo zijn er dit jaar ook weer 
verschillende deelnemers met hun 
inbreng. U kunt onder andere genie-
ten van verschillende demonstraties. 
U kunt naar verwachting zien hoe 
vroeger met de strosnijmachine stro 
werd gesneden, hoe speculaaskoek-
jes werden gebakken met behulp 
van een stationaire motor en zien 
hoe een boomstam werd gezaagd.  
Voor de kinderen wordt de wa-
terpomp, een zogenaamde katten-
kop, weer in gereedheid gebracht.  
Voor nadere informatie, tel. (055)  
301 19 72.

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.

Een grotere tuin door verjaring?
Henk heeft een huis met een voor- en achtertuin. Net als zijn 
beide buren heeft Henk een stukje grond bij zijn voortuin
getrokken en heeft daar planten en struiken geplant. Hierdoor is 
dat stukje grond deel van zijn tuin geworden. Is dat stukje grond 
nu eigendom van Henk?

De beide buren van Henk hadden, toen Henk zijn huis ging bewonen, 
een iets grotere voortuin. Henk heeft toen zijn tuin gelijkgetrokken aan 
de tuinen van de buren. Hij heeft het stukje grond net als de rest van 
zijn tuin beplant en gebruikt het als voortuin. Als Henk dit stukje grond 
al lang deel van zijn voortuin laat uitmaken, is het mogelijk dat hij 
door ‘verjaring’ eigenaar is geworden van dat stukje grond.

Van buitenaf lijkt het alsof de tuin een geheel is en dus eigendom van 
Henk is. De notaris kan bij het kadaster onderzoeken wie als eigenaar 
van het stukje grond staat vermeld. Vaak gaat het om gemeentegrond 
en zal de gemeente eigenaar zijn van het stukje grond van Henk.
Henk kan de eigendom krijgen door zich op ‘verjaring’ te beroepen. 
De wet stelt een aantal eisen aan verjaring, bijvoorbeeld dat het stukje 
grond al twintig jaar door Henk als voortuin wordt gebruikt.

Als Henk zich op verjaring beroept, neemt de notaris contact op met de 
gemeente. Als de gemeente het ermee eens is dat Henk door verjar-
ing eigenaar is geworden van het stukje grond, zal de notaris de akte 
hiervan opmaken en inschrijven bij het kadaster. Hierdoor wordt Henk 
eigenaar van het stukje grond bij zijn tuin.

In veel gevallen zal de gemeente de verjaring niet accepteren. Henk 
kan dan naar de rechter stappen. Pas als er een uitspraak van de rechter 
is waarbij Henk in het gelijk is gesteld, kan de notaris een akte van 
verjaring maken en wordt Henk eigenaar.

Lijkt uw situatie op die van Henk? Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden van verjaring in uw situatie.

http://www.ruimtevoorderivier.nl
http://www.ruimtevoorderivier.nl
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5000 m2

showroom

Badkamers, 
keukens en 

tegels 

40 jaar

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

Badkamers      Keukens      Wand- vloertegels      PVC vloeren      Wellness      Accessoires      Maatwerk            

Zeer royale kavels vanaf 330 m2 tot ruim 4500 m2

ROYAAL WONEN
MIDDEN TUSSEN DE

WEILANDEN

www.bloemerf.nl

Zeer royale kavels vanaf 330 m

Aan het toewijzen van de huizen gaat een 
inkomenstoets vooraf. 

3 DRIE-ONDER-EEN-KAP WONINGEN 
Basisprijs vanaf € 200.000,- v.o.n.

2 TWEE-ONDER-EEN-KAP WONINGEN 
Basisprijs vanaf € 395.000,- v.o.n.

START VERKOOP 
3O JUNI 2O16 VAN 17:OO-19:OO UUR
(Dernhorstlaan 9, 7391 HZ Twello)

Welkom op Bloem Erf in Twello, 
een kleinschalige woonomgeving in ontwikkeling. 
Kies uit 9 nieuwbouwhuizen en 2 gerenoveerde 
woningen. Royale kavels! 

Natuurpark
Bloem Erf biedt volop ruimte en natuur. En wordt 
omringd door een natuurpark met ruim 6.000 m² 
groenvoorziening: hagen, bomen en struiken. 
Bij het riviertje De Fliert komt een waterpartij.

Kenmerken:
• Diverse woningen, vanaf € 200.000,- v.o.n.
• Opties om je huis op te plussen
• Vrij wonen, natuurrijke omgeving
• Op het landgoed van Schoneveld Breeding
• Veel belangstelling, reageer snel! 

Aan het toewijzen van de huizen gaat een 
inkomenstoets vooraf. 

Basisprijs vanaf € 395.000,- v.o.n.

Fase 1 gaat van start

Ontwikkeling en realisatie:
0570-623671

Makelaar:
0571-273377

Informatie en verkoop:
06-15602961
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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

Marcel van Raan verlaat Twello 
als wijkagent

TWELLO.- Marcel van Raan heeft zijn hart verpand aan Twello. “Maar 
Deventer voelt ook altijd als thuiskomen”, zegt hij, “want daar ben ik 
tenslotte geboren en opgegroeid en daar heb ik altijd al willen werken”. 

Tot zijn 21e heeft hij in Deventer ge-
woond en van daaruit bezocht hij de 
Politieacademie in Apeldoorn. Na 
een half jaartje in Rijssen te hebben 
gewerkt ging hij naar Rijkspolitie 
Groep Doesburg. 
Door middel van ruiling veranderde 
zijn woonplaats in 1989 in Twello, 
waar hij als politieagent ging wer-
ken. Vanaf 1998 tot 2000 bestonden 
zijn werkzaamheden voornamelijk 
uit recherchewerk. Zijn sollicita-
tie voor de functie coördinator met 
het taakaccent ‘Milieu en Zeden’ in 
Zutphen werd gehonoreerd en daar 
vervulde hij bovendien tot 2004 de 
functie van wijkagent in de Zuid-
wijken. Tot 2010 voegde hij zich als 
wijkagent bij het Team Brummen 
in Eerbeek om vervolgens dezelfde 
functie in Twello te aanvaarden. 

Met open armen ontvangen
“Door mijn reeds opgebouwde con-
tacten onder netwerkpartners, mid-

denstanders en ondernemers werd 
ik hier met open armen ontvangen. 
Dat was voor mij een makkelijke 
start”, glimlacht Marcel, “en omdat 
ik hier woon, ben ik ook altijd meer 
betrokken geweest.” Terugkijkend 
herinnert de wijkagent zich menig 
voorval, zoals het feit dat de politie 
samen met gemeente, brandweer en 
ondernemers (MKB) het Keurmerk 
‘Veilig ondernemen’ (KVO) van de 
grond heeft gekregen. En toen de po-
litie eenmaal ging twitteren, snelde 
het aantal twitteraars van enkelen 
tot duizenden omhoog. Gevolgd 
door de pers die de berichten gretig 
overnam. Hij heeft leuke herinnerin-
gen aan het interview voor het boek 
‘Markant Twello’, waarin ook Mar-
cel van Raan is vereeuwigd. 

Onder de indruk
Marcel van Raan herinnert zich als 
de dag van gisteren aan de Bijlmer-
meerramp in 1992, die veel indruk 

op hem heeft gemaakt en waarbij hij 
via een detachement betrokken was. 
Of de vuurwerkramp in Enschede, 
waarbij hij het gebied als ME’er 
heeft bezocht. “Ik heb daar met lede 
ogen de ellende gezien en de enor-
me schade die is aangericht. Daar-
van was ik erg onder de indruk.” 

Een hart voor de jeugd en voor 
ouderen in de bres
Marcel is altijd zeer begaan geweest 
met de jeugd en alles wat daar om-
heen speelt. Hij had goede contacten 
met lagere scholen en het voortgezet 
onderwijs in het bijzonder. Met pu-
bers heeft hij in positieve zin veel 
te maken gehad, maar soms gaat het 
ook mis. Het was even schrikken 
toen enkele jaren geleden vlak voor 
de Dodenherdenking het monument 
bij de schapenweide werd bescha-
digd. 
 
Een groepje ‘straatjongeren’ die bij 
Younger at Heart werden opgevan-
gen en begeleid heeft hij bewust 
voor een goede verstandhouding 
in contact gebracht met het politie-
werk. Ze mochten meerijden in een 
politieauto en bij voorbeeld cellen 
(ophoudkamers) bezoeken. Dat heeft 
volgens hem zeker zijn vruchten af-
geworpen. Jong of oud: beiden zijn 
hem even lief. Hij herinnert zich aan 
het rampzalig voorval waarbij een 
brommobiel van een echtpaar in de 
negentig werd gestolen. Dit nieuws 
haalde de kranten op Curaçao. 

Nadruk op overeenkomsten 
niet op verschillen
Marcel van Raan weert zoveel mo-
gelijk negativiteit en blijft posi-
tief: “Nederland is veel diverser 
geworden vergeleken met mijn 
jeugdjaren. Ik zie het voornamelijk 
als verrijking. Maar toegegeven: 
er is ook veel verharding en ver-
ruwing. Toch wordt té veel de na-
druk gelegd op verschillen, terwijl 
er zo veel overeenkomsten zijn.”  
Marcel van Raan….een bewogen 
en bevlogen mens verlaat Twello in 
verband met zijn nieuwe werkomge-
ving, maar blijft zeker wonen in zijn 
mooie dorp.  

Prinses Beatrix 
Spierfonds zoekt 
collectanten
REGIO.- Van 11 t/m 17 september 
2016 is de jaarlijkse collecte van het 
Prinses Beatrix Spierfonds. In deze 
week zetten vrijwilligers door heel 
Nederland zich in voor de strijd te-
gen spierziekten. Het Prinses Beatrix 
Spierfonds krijgt geen overheids-
steun en is volledig afhankelijk van 
de inzet van vrijwilligers. 

Samen maken we wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten mo-
gelijk. Het fonds zoekt hiervoor in 
iedere regio nog tientallen extra col-
lectanten. 

Doneert u twee uur van 
uw tijd dit jaar?
Geïnteresseerde vrijwilligers kun-
nen zich aanmelden via 070 3 607 
607, collecte@spierfonds.nl of www.
prinsesbeatrixspierfonds.nl/collecte 

Gezondheidscentrum 
De Mölle met vakantie
KLARENBEEK.- Van 11 tot en met 29 juli zijn dokter Smit en dokter 
Smit-Bogchelman met vakantie. Tijdens hun afwezigheid wordt er 
waargenomen door dokter Roessingh en dokter Kuypers. Tijdens deze 
dagen is de apotheek gewoon geopend en is er een doktersassistente 
aanwezig.

Waarnemer 
Tijdens de afwezigheid van beide huisartsen neemt dr. de Wolf in de periode 
van 11 t/m 29 juli waar op de volgende dagen: 
Week 27: maandag tot en met donderdag; 
Week 28: maandag tot en met donderdag; 
Week 29: maandag tot en met donderdag.

Prikpost gesloten 
In verband met de vakantie is in de zomer de prikpost voor een week geslo-
ten. Van 1 augustus tot en met 5 augustus is de prikpost dicht (week 31: 2, 4 
en 5 augustus). U kunt dan op andere prikposten in de regio terecht evenals 
in het Gelre ziekenhuis. Voor meer informatie; bekijk de achterkant van uw 
labformulier of vraag het een van de assistenten.

Scouting: Je moet 
het maar durven!
 
TWELLO.- Ben je 5 jaar of ouder? En wilde je altijd al eens meedoen met 
scouting? Bij scouting ligt de nadruk op spelen in de natuur, nieuwe din-
gen ontdekken, spannende avonturen beleven en samenwerken. Elke 
week is er een andere activiteit. Scouting: ‘je moet het maar durven!’ 
 
Scouting Gelre Groep uit Twello or-
ganiseert a.s. zaterdag 25 juni van 
14.00 – 16.00 uur een open opkomst 
voor alle kinderen van 5 tot 11 jaar. 
Je kunt  vrijblijvend kennis maken 
met de Bevergroep (jongens en meis-
jes van 5 tot 7 jaar), met de Shanti-
welpen (meisjes van 7 tot 11 jaar) en 
de Zamiwelpen (jongens en meisjes 
van 7 tot 11 jaar) en zo zelf ondervin-
den of scouting ook iets voor jou is. 
Het wordt een gezellige en uitdagen-
de middag, met veel verschillende 
activiteiten, zoals: een ropecource, 
tokkelbaan, watervolley, popcorn 
bakken en nog veel meer. Een mooie 

gelegenheid om kennis te maken 
met activiteiten die je misschien nog 
nooit hebt gedaan. 
 
Kom gerust samen met een vriendje 
of vriendinnetje. De open opkomst 
is bij het mooie nieuwe clubhuis aan 
de Stinzenlaan 80 in Twello.  Er is 
veel speelruimte rondom het club-
huis en het bos is dichtbij. 

Meer info over scouting Gelre Groep 
vind je op www.gelregroep.nl en op 
https://facebook.com/scoutingtwel-
lo. Je kunt ook even bellen met het 
secretariaat: (06) 163 77 225.

Historisch Hart van Voorst 
opent haar deuren

VOORST.- Aan de rand van het mooie dorp Voorst aan de IJssel staat de 
monumentale Dorpskerk met daarnaast de oude openbare school die 
nu in gebruik is als Dorpshuis. Deze locatie ligt aan mooie fietsroutes en 
is tevens voor wandelaars het startpunt van het historisch kerkenpad.

Beide monumentale gebouwen 
hebben een rijke geschiedenis. De 
Dorpskerk is bekend om zijn goede 
akoestiek en zijn monumentale Na-
berorgel. Een bezoek is dan ook zeer 
de moeite waard.
Hiervoor wordt de Dorpskerk elke 
zaterdagmiddag opengesteld vanaf 2 
juli t/m 10 september van 14.00 tot 
16.00 uur, met vanaf 15.00 uur een 

muzikale verrassing van ongeveer 
een half uur. Dit is voor u als bezoe-
ker gratis, wel wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor het restaura-
tiefonds en de gemaakte kosten.
 
Brocante
In het Dorpshuis is er van 2 juli t/m 
13 augustus op deze zaterdagmid-
dagen een brocante markt voor Res-

kevo, het restauratiefonds van de 
Dorpskerk.
Het Dorpshuis is tijdens alle con-
certen open van 13.00 tot 17.00 uur, 
daar is tevens gelegenheid voor het 
gebruiken van een consumptie.
Info: www.dorpshuisvoorst.nl/ en   
www.kerkvoorst.nl/
e-mail: L.Leerdam@hetnet.nl

Muziekprogramma in de kerk tij-
dens zaterdag inloopconcerten sa-
men met Reskevo/ Dorpshuis:
 02 juli: Koor ‘Encore’ uit Barchem, 
Popsongs / Musical / Klassiek
 09 juli: Gemengd Zangkoor Voorst.
16 juli: Jaap en Marike Brinkert-Zee-
man, Orgel en Fluit
23 juli: Blaaskwintet ‘Cinqcolor’
30 juli: Christa Kelderman- blokfluit 
en Gert Oldenbeuving- orgel
6 aug.: Corrie van Schaardenburgh- 
viool en Erna Pronk- gitaar
13 aug.: Gert Oldenbeuving- orgel
20 aug.: ‘Granada’ gitaarensemble 
met o. a. Erna Pronk 
27 aug.: Strijkkwartet ‘HetApel-
doornsKwartet’
3 sept.: ‘De Trossen los’ uit Twello, 
Shanty koor
10 sept.: ‘Boundless Brass’ met o.a. 
Breunis van Wolfswinkel

Aanvang: 15.00 uur; Toegang gratis, 
vrije gift bij de uitgang

Zomers inloopconcerten in de dorpskerk van Voorst

    

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

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

Zonne-
bloemen

Alleen a.s. donderdag

Per stuk
cent

50

mailto:collecte@spierfonds.nl
http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collecte
http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collecte
http://www.gelregroep.nl
https://facebook.com/scoutingtwello
https://facebook.com/scoutingtwello
http://www.dorpshuisvoorst.nl/
http://www.kerkvoorst.nl/
mailto:L.Leerdam@hetnet.nl


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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

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

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

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

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

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

PUNTJES

 

  

  

  
  

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

  

WIJ HEBBEN DIVERSE  

CADEAU ARTIKELEN  
VOOR DE 

WANDEL 
VIERDAAGSE 

  

Tuinen De 
Roode Hoeve

Middendijk 14, 
Nijbroek

www.tuinenderoodehoeve.nl

Juni en Juli
elke zaterdag 

geopend

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
wk 07-08

Boomsma
Jonge  

Pure Graanjenever

10.99
     100 cl

BALLANTINE’S
 Blended Scotch

Whisky

15,99
    70 cl

IRISH VELVET
Irish Coffee

Mix

   8,99
       50 cl

CLAN MacGREGOR
Blended Scotch

Whisky

  13,99
      100 cl

Zet- en/of drukfouten voorbehouden 
Aanbiedingen geldig van 20-06-2016 t/m 03-07-2016Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol

wk 25-26

Caves d’Albret 
Vin de Pays, Frankrijk
Diverse soorten

75 cl. Per fles 5,49 

LICOR 
CORDIAL

Vanillelikeur

   8,99
       70 cl

DAMRAK 
GIN

Original Gin

  21,99
       70 cl

PJOTTER
Vodka

    8,99
        70 cl

PISANG 
AMBON

Bananenlikeur

11,99
    70 cl

CAPTAIN FOX
RUM

Bruin of Wit

11,99
   100 cl

HOPPE
Jonge Jenever

Vieux

  11,99
      100 cl

TONINO 
Cello Limon

    4,49
       75 cl

25.99
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,33]

Wijnhuis Slijterij
Ruud Bakker
Stationsstraat 14
Twello

T 0571-275757

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

Buurman 
Vleesch & Vis

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

2.65

1.99

3.10

2.80

6.50
Pepercervelaat
uit eigen worstmakerij

Coppa di Twello
uit eigen keuken

Barbecueën? Kijk op
www.buurmantwello.nl

Gevulde Stokbroden
uit eigen keuken

Kip Kerry Salade
uit eigen keuken

Magere Sudderlappen

23 t/m 27 juni 2016

100 gram

100 gram per stuk

200 gram

500 gram

P l K

M

5

Hoefijzer van 
de Butcher

099

Een lekker gekruid speklapje 

met bosui ertussen

100 gram

Magere SudderlappenM

HHHoefijzer van

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

(O)MEGA lekker

Hollandse Nieuwe

Ovenheerlijk

Zalmcalzone 7.00

10.002.25

2 voorper stuk 3.95

5 voor
per stuk

Tweet van de week: 
Katholieken kunnen beter 

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

Te koop: Goed onderhouden 
4 pers. stacaravan. Staat op 

camping ‘t Veluws Hof in 
Hoenderloo. Incl. Staangeld 

2016 en inboedel. Info 06 38 
48 46 51

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

06-13456651

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 

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

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

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

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

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

Eventueel tegen kleine vergoe-
ding. Tel 06-14101933

Veilinggebouw Apeldoorn 
sinds 1960, vraagt alles op 

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

06-53 92 39 95

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

zorgverzekering. info: 06 15 
86 27 04

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf. Alle bouw-

werkzaamheden. Timmerwerk-
plaats, kozijnreparaties e.d. 

Ook Tuinhuizen en schuren. 
06-23592164/0575-502635 

www.bertpetersbouw.nl

Feestje! Zaal huren!  
www.gewoontwelle.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Wilde perziken kilo  1.99

Komkommer   0.59

Hollandse 
Aardappelen 5 kilo  3.99

XL krop sla    0.59
  1.99

  0.59

Watermeloen

IJsbergsla
Nog een keer genieten van de laatste asperges!

per stuk

nieuwe oogst!!
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

EHBO-vereniging 
Voorst e.o. start 
beginnerscursus
 
VOORST.-  Weet u hoe u moet 
handelen als iemand bewusteloos 
raakt, een been breekt of een hart-
infarct krijgt? Wat moet je doen bij 
brandwonden en hoe handel je bij 
vergiftiging van een volwassene of 
een kind?

EHBO Voorst e.o. wil de komende 
herfst weer starten met een begin-
nerscursus EHBO. Door middel van 
deze cursus wordt u geleerd hoe u 
moet handelen bij grote en kleine 
ongevallen, ongelukjes in en om 
het huis en op uw werk of bij een 
ongeval op straat. U leert onder 
andere hoe u moet reanimeren, de 
bediening van de AED, de stabiele 
zijligging en hoe u verbanden aan 
moet leggen. Wilt u ook leren hoe u 

moet handelen bij het zien van een 
gewonde? U  kunt zich nog aanmel-
den! Heeft u interesse, of wilt u nog 
meer informatie bel dan voor 29 au-
gustus 2016 naar: Gerrit Naafs, tel. 
06 51272822.

Beplantingsproject Levend Landschap
EMPE/TONDEN.- De vrijwilligerswerkgroep Levend Landschap nodigt 
u van harte uit voor de informatiebijeenkomst van het beplantingspro-
ject ‘Empe-Tonden in het Groen’.
 
Heeft u als inwoner van het buiten-
gebied van Empe-Tonden altijd al 
een boomgaard gewild? Lijkt u zo’n 
mooi vogelbosje in de hoek van uw 
erf wel wat? Of wat dacht u van een 
mooie haag of singel met streekeigen 
bomen of struiken? Wilt u net als de 
werkgroep een bijdrage leveren aan 
het mooier maken van Empe-Ton-
den en omgeving door op uw erf of 
perceel landschappelijke groenele-
menten aan te planten? 
 
Pak uw kans!
Met het project ‘Empe-Tonden in 
het Groen’ onderdeel van ‘Levend 
Landschap Empe-Tonden’ wordt u 
dit jaar, als inwoner van het buiten-
gebied van Empe-Tonden, op een 
eenvoudige manier de mogelijkheid 
aangeboden om met subsidiemo-
gelijkheden zowel grote als kleine 
landschappelijke groenelementen te 
realiseren op uw erf, perceel of daar-

buiten. 

Bent u geïnteresseerd?
Kom dan naar de informatiebijeen-
komst over het project ‘Empe-Ton-
den in het Groen’ op 30 juni 2016 bij 
’t Oortveld, Emperweg 41 Empe. De 
avond start om 19.30 uur, inloop is 
mogelijk vanaf 19.15 uur. Op deze 
bijeenkomst zal Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland (SLG) u 
meer vertellen over de mogelijk-
heden die u worden aangeboden 
met het project ‘Empe-Tonden in 
het Groen’. Daarnaast wordt er ver-
teld over het landschap van  Empe-
Tonden, welke beplanting hoort 
hier thuis en wat kunt u doen om 
uw erf diervriendelijker te maken. 
Na deze informatiebijeenkomst zal 
er een ‘Groenspreekuur’ in het ’t 
Oortveld plaatsvinden. Hier kunt u 
zich als geïnteresseerde tijdens of 
na de bijeenkomst voor opgeven. 

Tijdens dit individuele gesprek kunt 
u uw beplantingswensen voorleg-
gen aan een adviseur van SLG om 
samen te komen tot een uitgewerkt 
beplantingsplan voor uw eigen erf. 

In het najaar van 2016 zal er dan 
een gezamenlijke bestelling wor-
den gedaan en zal het beplantings-
materiaal, de bomen en struiken, 
op een feestelijke uitdeeldag aan u 
worden uitgereikt. De combinatie 
van gezamenlijke inkoop en subsi-
diemogelijkheden zorgen er voor de 
eigen bijdrage voor u beperkt blijft. 
De werkgroep hoopt zo met elkaar 
te kunnen genieten van een groener 
Empe-Tonden.

Het project ‘Empe-Tonden in het 
Groen’ wordt mede mogelijk ge-
maakt door financiering van ge-
meente Brummen en de provincie 
Gelderland. Heeft u vragen over het 
project, dan kunt u contact opnemen 
met Jaap Kuper, contactpersoon van 
de werkgroep. Telefoonnummer:  06 
-  53 31 22 32 of jhkuper@wxs.nl Publicaties ‘Verborgen Tuinen’ 

opgenomen in depot Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag
 
VOORST.- ‘De Verborgen Tuinen’ van Bert Loman zijn door de combi-
natie van Tuin en Kunst van natuurlijke materialen uniek in Neder-
land. De bijzondere kunstwerken zijn verspreid over tuinen met een 
oppervlakte van 1.500 m².

Alles in de tuin is met enorm veel 
geduld en liefde vormgegeven en is 
met elkaar in harmonie. Ook vindt 
u vele objecten waarin de steen 
een centrale plaats inneemt. Elke 
bezoeker ontvangt een exemplaar 
van het boekje ‘Bloemwerk en ob-
jecten van natuurlijke materialen’. 
Hierin een overzicht van prachtig 
fotowerk van fotograaf Mich Busch-
man. Bijzonder is dat deze uitgave 
wordt opgenomen in het Depot van 
de Koninklijke Bibliotheek in Den 

Haag. Laat u inspireren en bezoek 
de tuin op de  volgende dagen t/m 
15 september 2016:  op donderdag 
van 12.30 uur t/m 21.00 uur (de tuin 
is dit seizoen ook op donderdag-
avond geopend) en op vrijdag t/m 
zondag van 12.30 uur t/m 17.00 uur. 
Kinderen tot 12 jaar gratis. U kunt 
parkeren op de parkeerplaats voor 
het Pannenkoekenhuis. 
Het adres van de tuin is: 
Klarenbeekseweg 5a. 
www.deverborgentuinenvoorst.nl

‘Zomer’ Maestro Concert Twello
TWELLO.- De voorspellingen zijn wederom goed om dit jaar weer een 
groots zomers Maestro concert te organiseren op het Dorpsplein in 
Twello. Zaterdagmiddag, 25 juni – 14.00 uur, start voor de tweede maal 
het Maestro Concert van muziekvereniging Excelsior. Drie personen die 
een speciale band met Twello hebben doen een gooi naar de titel Maes-
tro van Twello 2016.

Dit jaar zijn dat: Hedwig Peters, 
trouwambtenaar gemeente Voorst. 
Jan-Willem Stegeman, basisschool-
directeur De Oase en De Zaaier. 
Mark Daley, eigenaar restaurant de 
Vier Seizoenen Twello. Uiteindelijk 
zal één van hen met de titel Maestro 
van Twello 2016 naar huis gaan.
Vanaf maandagavond 23 mei heeft 
bovenstaand drietal de repetities 
van Excelsior mogen leiden en 

heeft hierbij instructies gekregen 
van de vaste dirigent van Excelsior, 
Gido van Schijndel. Iedere kandi-
daat heeft per repetitie en half uur 
op de ‘bok’ gestaan en gerichte tips 
gekregen om op 25 juni goed voor 
de dag te komen. De jury, bestaand 
dit jaar uit: Yvette de Winter (deel-
nemer Maestro Twello 2015), Fred 
Liese en Edwin Neuteboom Spijker 
(docenten muziekvereniging Excel-

sior), Gido van Schijndel (dirigent 
Excelsior) en Dhr. H. Pinkster (wet-
houder Cultuur gemeente Voorst). 
De presentatie is in professionele 
handen van Jos Bosch. Aan het ein-
de van het Maestro concert zal u, het 
publiek, in de gelegenheid worden 
gesteld om ervaring op te doen als 
dirigent. Per opbod zullen enkele 
muziekstukken ‘verkocht’ worden. 
De hoogste bieder mag een poging 
wagen. De muzikanten van Excel-
sior zullen u er doorheen slepen. 
Excelsior en de Maestro’s nodigen u 
van harte uit om dit bijzondere con-
cert bij te gaan wonen. Wilt u tijdens 
het concert lekker genieten, neemt u 
dan uw klapstoelen mee. Wij zien u 
graag zaterdag 25 juni om 14 uur op 
het Dorpsplein in Twello. Facebook: 
Excelsior Twello. 

http://www.deverborgentuinenvoorst.nl


OPRUIMING
10% TOT 

50%  
KORTING

Heel veel mode

Expresso - Dream Star - NED - Soya

Sandwich - Cecil - EnJoy - Angels - enz
Ex

Nicolle Mode

KRAS EN WIN

FANTASTISCHE

PRIJZEN

HOOFDPRIJS:

SUZUKI CELERIO

Ontvang een gratis kraskaart bij 
besteding vanaf 15 euro! Je hebt altijd 
prijs: een Suzuki Celerio, één van de 

1.000 handige doe-het-zelf artikelen, tot 
25% korting op een artikel naar keuze. 

Kijk voor de volledige voorwaarden op www.multimate.nl.

����
��������ALTIJD PRIJS!

JUBILEUM EDITIE

20 JAAR MULTIMATE

DAT GAAN WE VIEREN!

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Vraag naar de voorwaarden

OP RAAMDECORATIE & HORREN

20% KORTING

Actie geldt van 27 juni t/m 9 juli 2016

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

 
 

 

KEES BOUWMEESTER
Handelsonderneming B.V.

In & verkoop van oud ijzer en metalen

Container service van 1 t/m 40kuub

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

Tel: 0613694873

Runnenbergweg 7
8171 mc
Vaassen

WEEGBRUG (24/7) 18m 70 TONS

KB-SCHROOT.NL
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Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

feliciteert 
alle

geslaagden!

Adv 02062016-4.indd   1 02-06-16   14:49

KLARENBEEK

KORT
Opbrengst collecte 
epilepsiebestrijding 
 
De collecte van het Epilepsiefonds 
heeft in Klarenbeek € 2923,19 op-
gebracht. Geld voor de epilepsiebe-
strijding is hard nodig. De opbrengst 
van de collecte is bestemd voor we-
tenschappelijk onderzoek, voorlich-
tingsactiviteiten, het organiseren van 
aangepaste vakanties voor mensen 
met epilepsie en individuele hulp. 
Hebt u de collectant gemist? Maak 

dan een bijdrage over op giro 222111 
(IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) 
ten name van het Epilepsiefonds te 
Houten of sms EPILEPSIE naar 4333 
(eenmalige gift van € 2,00). Het Epi-
lepsiefonds bedankt alle collectevrij-
willigers en iedereen die heeft gege-
ven aan de collectant.

Geen soos 
Ons Genoegen
Op dinsdag 5 en donderdag 21 juli 
zijn er geen (spel)soosmiddagen ge-
pland in Ons Gebouw aan de Woud-
weg 119. Voor eventuele vragen 
kunt u Inge de Visser benaderen, tel. 
055 301 16 00, Mieke 055 301 21 99 
of Etie 055 301 18 90.

Het duurzaamheidsspook van Voorst

Trekkertrek Klarenbeek

KLARENBEEK.- De jaarlijkse trek-
kertrek-wedstrijd in Klarenbeek 
komt er weer aan en wel op zaterdag 
9 juli. De wedstrijd, georganiseerd 

Schimmel & Plante accountants en 
belastingadviseurs gaat verder als SNP Adviseurs
TWELLO.- Dit jaar viert Schimmel & Plante haar vijftigjarig bestaan. 
Voor het accountancy- en belastingadvieskantoor is dit jubileum een 
mooie aanleiding om de huisstijl te vernieuwen.

Het kantoor heeft haar naam te dan-
ken aan de oprichters, de heren 
Schimmel en Plante. Aangezien bei-
de heren al geruime tijd niet meer 
aan het kantoor verbonden zijn, is 
het vijftigjarig jubileum een mooi 
moment om de bedrijfsnaam aan te 
passen. 

Huisstijl
De nieuwe naam van het kantoor 
wordt SNP Adviseurs; een korte, 
krachtige naam, waar zowel de naam 
van de grondleggers als van de hui-
dige partners uit herleid kan wor-
den. Het kantoor pakt het grondig 
aan. Naast deze 
naamswijziging 
wordt de huis-
stijl vernieuwd, 
de website aan-

gepakt en een accountantsapp ge-
lanceerd. Het nieuwe logo is don-
derdag 16 juni jl. onthuld door de 
twee medewerkers die de nieuwe 
naam bedacht hebben.

Schimmel & Plante
Schimmel & Plante is al vijftig jaar 
een begrip in Twello en omstreken. 
Zowel ondernemers als particulie-
ren kunnen bij het kantoor terecht 
voor accountancy, fiscale dienstver-
lening, salarisverwerking, advies 
en voor een klankbord. Dankzij de 
betrokkenheid en inzet van de me-
dewerkers beperkt de dienstverle-
ning zich zelden tot één van deze 
disciplines. Het kantoor hecht veel 
waarde aan persoonlijke aandacht 
en kwalitatieve dienstverlening.

“wacht niet met genieten tot later... 
want als later eerder komt, ben je te laat!”

“GENIETEN”

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN

Beste inwoners van Voorst,

Het spook van de duurzaamheid 
heeft vier van de vijf partijen in 
de gemeente Voorst in zijn macht. 
Dit bleek tijdens de laatste raads-
vergadering waar vier  partijen het 
college de opdracht gaven om voor 
de komende 4 jaar ongeveer € 1,8 
miljoen  uit te trekken voor ener-
gie besparende maatregelen. Hier-
bij zit nog niet het bedrag van € 3,5 
ton voor het opknappen van het 
Cultuurhuis, omdat we niet weten 
wat er precies voor duurzaamheid 
wordt gebruikt. Naast deze bedra-
gen kunnen onze inwoners de ko-

door Stichting Trekkertrek Karen-
beek, start dit jaar om 12.00 uur. Het 
terrein gelegen aan de Lokaalweg is 
geopend vanaf 11.00 uur. De bedoe-

ling is dat trekkers op een kleibaan 
een sleepwagen trekken. Dit gebeurt 
in verschillende klassen. Er is ook 
gedacht aan een lekker hapje en 
drankje en voor de kinderen is er 
een springkussen aanwezig. 
Kom gezellig kijken of doe mee. 
Deelnemers kunnen zich inschrij-
ven van 1 juni tot 8 juli op www.
trekkertrekklarenbeek.nl. Let wel op 
vol is vol. 

mende 10 jaar voor € 3 miljoen aan 
duurzaamheidsleningen opnemen 
voor energie besparende maatre-
gelen.Beste inwoners van Voorst, 
VVD/Liberaal2000 is een voorstan-
der van energiebesparing maar niet 
tegen elke prijs. Wij denken dat de 
gestelde doelen ook gehaald kunnen 
worden door ruim € 800.000 min-
der uit te geven! (besparingen van 
€ 242.800 op voorlichting en bege-
leiding van particulieren, € 117.960 
op voorlichting en begeleiding van 
bedrijven en met € 465.300 op inzet 
van ambtenaren). Wat de vier andere 
partijen doen is lange termijn den-
ken met oogkleppen op, ze vergeten 

dat er ook nog andere zaken zijn in 
onze gemeente die een belangrijke 
rol spelen. VVD/Liberaal2000  
vindt dat er aandacht geschonken 
moet worden aan verlaging van 
de gemeentelijke belasting en aan 
stimulering van het bedrijfsleven. 
Wij denken dat zowel de reclame-
belasting als de toeristenbelasting 
kan worden afgeschaft en dat de 
OZB belasting met zeker € 40 per 
huishouden verlaagd kan worden. 
Straks zijn alle muren en vloe-
ren geïsoleerd, maar zijn de mid-
denstanders gestopt en staan de 
bedrijfsterreinen te verpauperen. 
Met als resultaat minder werkgele-
genheid en een verslechterd leef-
klimaat. VVD/Liberaal2000 gaat 
voor langere termijn duurzaam-
heid en voor een vitale gemeente.

Gerard D’Hert, Raadslid voor 
VVD/Liberaal2000

Zondag
Zondagmorgen, Vaderdag, onze kinderen zijn er al weken mee bezig op 
school. En vandaag is dan het grote moment aangebroken om de cadeautjes 
in ontvangst te nemen. Altijd weer een heel bijzonder moment, en het is ook 
echt heel leuk. Wat me opvalt, is dat de zon een belangrijke plaats in neemt 
bij het geen ze gemaakt hebben. Een placemat met bomen en een opkomende 
zon, maar ook een soort barometer met een gevlochten touwtje met de zon 
er boven. 
Touw droog, dan schijnt de zon, touw nat, dan regent het, touw slingert, dan 
stormt het, touw wit dan sneeuwt het, touw stijf, dan vriest het, touw weg, 
dan is het gestolen. Er is op deze dag overal veel te doen in alle dorpen, 
wat me altijd weer opvalt is dat dit altijd vooral in de maanden mei, juni en 
september is.  En dat het dan in juli en augustus een stuk stiller is. Toch een 
teken dat we nog niet echt een vakantieplek zijn waar we het vooral van het 
toerisme moeten hebben. 
Wij gaan deze zomer weer naar Drenthe. Ik ben dan wel een tweede generatie 
Drent, maar het vaderland blijft toch altijd trekken. Het is dan natuurlijk ook 
niet zo gek dat mensen die nog van veel verder weg komen generaties lang 
nodig hebben om in te burgeren, wat dat dan ook precies moge zijn. Na het 
ontbijt liep ik nog even een rondje, het gras was nog nat, dus trok ik mijn 
laarzen aan. Plotseling, op een plek waar ik het niet had verwacht, sprong 
een jonge reebok voor me uit, die naast een meidoornhaag onder een de laag-
hangende takken van een es in dekking lag. Mijn dag werd nog beter met de 
aanblik van dit prachtige dier. 
Thuis gekomen ging ik aan de koffie, kranten en ander post doornemen van 
de afgelopen dagen. Nog even het Voorster Nieuws doorgenomen, en eerlijk is 
eerlijk, dit is toch een stuk leuker dan De Stentor, waar eigenlijk maar weinig 
regionaal nieuws in staat. In het verleden was het V.N. druk met carnaval, 
Tiroler muziek, en autorodeo, maar nu zijn daar ook de activiteiten van onze 
plaatselijke Rotary bijgekomen. Zoals de autorally van laatst. Maar ook de 
haringparty bij Brasserie Korderijnk van a.s. donderdag. Onze zoon die in 
groep 8 zit is hier onlangs  nog geweest met de hele klas, om hier te dineren.  
Dit was supergoed!  Als de Haringparty ook zo gaat worden dan gaat het he-
lemaal goed komen. Goed om te lezen dat deze party voor IEDEREEN is. Met 
hoofdletters staat het in het artikel van vorige week.  Goed om te vermelden, 
want eerlijk gezegd, en dan praat ik even voor mezelf, dacht ik altijd dat dit 
soort feestjes voor jongens zoals ik niet geschikt was.  
Een ander hoogtepuntje is altijd de Kroniek van onze Oudheidkundige kring 
Voorst die ook weer in de bus lag. Het doet me goed om te lezen dat er bij de 
OKV nu iemand in het bestuur zit die ook daadwerkelijk uit de plaats Voorst 
komt, eigenlijk moet ik zeggen Gietelo, maar dat terzijde. 
Een groot artikel gaat dit keer over de Twellose veiling. Of beter gezegd vei-
ling Deventer en Omstreken. Bij het lezen van dit artikel kwamen er ook weer 
wat herinneringen boven.  In mij kindertijd ben ik hier veel geweest, de kis-
tenloods, de kantine. Jammer dat het zo gelopen is, maar anders was de vei-
ling waarschijnlijk wel op een later moment ter ziele gegaan in de strijd met 
de grote supermarkten. Wat ik niet wist is dat er toen ook een reservefonds 
was voor de leden, en dat dit met de overname door Kampen ook verdween. 
De toenmalige directeur was er niet voor het ledenbelang, maar hiermee 
schrijf ik niets nieuws. De gebouwen zijn inmiddels ook weg. Op mijn kan-
toor, boven op de boekenkast staat nog een houten veilingkist van de veiling 
D&O Twello, als laatste dierbare herinnering. Een herinnering die ik koester. 
Ik wens u het beste voor u en de uwen.

Derk van Eext

http://www.trekkertrekklarenbeek.nl
http://www.trekkertrekklarenbeek.nl


Een aandeel in elkaar

Meld je nu aan op rabobank.nl/apeldoorn

Raak geïnspireerd door ervaringen van 3 ondernemers die hun droom hebben uitgebouwd tot een

succesvolle onderneming. Leer van de ups & downs in hun eerste 5 jaar.

Na afloop is er gelegenheid om een biertje te drinken en te netwerken

Get Started Now! 28 juni in Bierbrouwerij De Vlijt in Apeldoorn

Kom op 28 juni naar
Get Started Now!

Starten met je
eigen bedrijf?

WWW.VELUWSCOLLEGE.NL/TWELLO
Veluws College Twello | Hietweideweg 20 | 7391 XX Twello

Kristel Alferink
Bram van Bakel
Jill Benne
Tom van den Berg
Esther Berkhout
Alyssa Bevers
Rianne Bleumink
Leon Bomhof
Romy Borstlap
Thamar Buitink
Lisa Castelijns
Freya Dolman

Marije Flierman
Philip Frederiks
Jill Hafkamp
Joyce Hansler
Luuk Jonker
Bjorn Kemper
Esmee Knauff
Sanne Kok
Yasmijn Kok
Lucy Koster
Lotte van de Leur
Manon Liefers

Danique Loman
Maud van het Loo
Jurre Lueks
Joris Metz
Mike Mulder
Thomas Nap
Coco van den Nulft
Nataša Pavlovic
Stan Pelgröm
Chiel Pieters
Luuk Poll
Cheyelle Polnaya

G
E S L A A G

D

FELICITEERT 
VELUWS COLLEGE TWELLO

                        ALLE GESLAAGDE LEERLINGEN!

Anouk Sanders
Alijn Setz
Courteney Smith
Tom Stolk
Liam Struis
Kyra van Toorn
Tessa Top
Kelly van der Veer
Myrthe Veldman
Mees de Walle
Eli Wattimena

100% geslaagd!!
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GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

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

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

 HR++ GLAS

 KOZIJNRENOVATIE

 DOUCHEDEUREN
6% BTW op de plaatsings-

kosten van isolatieglas*
*zie voorwaarden op onze website

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst 
ondernemers dorp Voorst
VOORST.- De Dorpscontactpersoon Voorst, Voorster Belang e.o. en de 
gemeente Voorst gaan samen met de Voorster Ondernemers aan de slag 
om de economische vitaliteit in het dorp te versterken. 

Daarvoor wordt een inspiratiebij-
eenkomst georganiseerd. Deze bij-
eenkomst vindt plaats op donderdag 
30 juni 2016 van 20.30 - 22.30 uur 
in het Dorpshuis van Voorst, School-
straat 14. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt u 
geïnspireerd door gastspreker/re-
tailadviseur Hella Soethof. De bij-
eenkomst, bedoeld voor onderne-
mers en winkeliers binnen het dorp 

Voorst en buitengebied, wordt afge-
sloten met een netwerkborrel.

Voorster 
Ondernemersvereniging (VOV)
Op de startbijeenkomst van 17 mei 
voor het gezamenlijk oprichten van 
een Ondernemersvereniging, is aan-
gegeven dat het wenselijk is deze 
beloofde inspiratiebijeenkomst voor 
de zomer plaats te laten vinden. 

Tijdens en na deze inspiratiebijeen-
komst wordt er samen verder ge-
werkt aan een sterke ondernemers-
vereniging, teneinde zo gezamenlijk 
de aantrekkingskracht en de eco-
nomische vitaliteit van het dorp te 
versterken. 
 
Aanmelden
In verband met de organisatie van 
deze avond horen de organisatoren  
graag of u hierbij aanwezig bent. 
Meld u dan vóór 27 juni aan bij 
Dorpscontactpersoon Voorst, dejon-
genzo@planet.nl  

Team Highway to Hell op weg
 

TWELLO.- De Carbagerun, een toertocht met auto’s die ouder zijn dan 
1998 en een maximale waarde van €500,- hebben. Dit jaar zullen ca. 
vijfhonderd van die oude barrels over de Alpen, via Italië, Slovenië, 
Kroatië, Bosnië rijden, om uiteindelijk in Istrië (Kroatië) te finishen… 
en team “Highway to Hell” is er weer bij!

Het team bestaat uit Marcel van 
de Snel, Vincent van ’t Erve, Arjan 
Pannekoek en hun gepimpte Ford 
Thunderbird uit 1995. Gepimpt, 
want dit maakt de run extra leuk. 
Zo is de Thunderbird van het team 
uit Twello/Nijbroek bijvoorbeeld 
mat zwart, heeft hij een doodskist 
op het dak, een schedel op de hoe-
denplank (waarvan de ogen rood 
oplichten als er geremd wordt) en 
om de sfeer compleet te maken is er 
een rookmachine ingebouwd. 

We zijn benieuwd wat voor creatie-
ve creaties er dit jaar nog meer mee 
doen.

De run start op 4 juli vanuit Gorin-
chem. Het team is op Facebook te 
volgen onder de naam; “Team High-
way to Hell”. We wensen ze heel 
veel succes. 

6

De laatste zaterdag van de maand 
op 25 juni  - 30 juli - 24 september en 29 oktober

 

 - 

na een verlies. 

Hanna Visser - Het Wildezand 10 - 7384 CB Wilp   
atelierdeverbeelding@kpnmail.nl  | 06-30 351 350

Stadsklimaat
Begin 19e eeuw merkte de Londense chemicus en wolkenkenner Luke 
Howard als eerste op dat het klimaat in steden anders is dan in het ge-
bied daarbuiten. Luke Howard schreef dat het in dichtbebouwde gebie-
den in Londen, met name ‘s nachts en ‘s winters, warmer is dan op het 
platteland buiten de stad. Tussen toen en nu is internationaal veel on-
derzoek gedaan naar het stadsklimaat. Onder meer om na te gaan of de 
verstedelijking bijdraagt aan de opwarming van het klimaat.

Invloed stedelijke bebouwing
Stedelijke bebouwing heeft invloed op grootheden als temperatuur, 
wind en neerslag. Steden zijn meestal warmer dan het omringende plat-
teland. Ze vormen een soort warmte-eiland in het landschap. Het ver-
schil in temperatuur kan oplopen tot 4 graden voor een stad met 10.000 
inwoners en 7 graden voor een stad met 200.000 inwoners. Zulke grote 
verschillen treden alleen op tijdens heldere en windstille nachten. 

Invloed buitenwijken
In de buitenwijken is het minder warm dan in het centrum. Hoe ver-
der weg van het stadscentrum, hoe lager de temperatuur. Het verschil 
in temperatuur tussen het hart van de stad en de omgeving is vooral 
afhankelijk van de omvang van de stad, het tijdstip van de dag en de 
weersomstandigheden .Invloed vorm en opbouw. Ook vorm en opbouw 
van de stad doen er toe. Grote Noord-Amerikaanse steden met dicht op-
eengepakte hoge wolkenkrabbers houden meer warmte vast dan Euro-
pese steden met eenzelfde aantal inwoners. Door de mens veroorzaakte 
warmtebronnen zoals verkeer, verwarming en luchtvervuiling, dragen 
vooral ‘s winters bij aan de warmte. 

Temperatuurverschillen
De temperatuurverschillen tussen stad en platteland zijn doorgaans het 
grootst in de ochtenduren kort voor zonsopkomst. Uiteraard zijn ook 
windrichting en -snelheid van invloed op het warmtetransport van de 
stad naar de omgeving. Als het flink waait, koelt het in het centrum snel-
ler af en zijn de temperatuurverschillen met de buitenwijken minder 
groot. De grootste verschillen treden op bij weinig wind en weinig bewol-
king. Onder een heldere hemel is de nachtelijke afkoeling groter dan bij 
bewolkt weer omdat de aarde de warmte dan makkelijker kan uitstralen.

Donderdag, heel heet, 30 graden!
Donderdag kan het 30 graden worden, maar ja al snel zullen er weer 
fikse regen en onweersbuien komen die dag. 
Vrijdag ook nog zomers dan 27 graden.
Zaterdag aangenamer, dan 23 graden en een zonnige dag.
Zondag in de ochtend zon, maar de middag zal bewolkt verlopen bij 21 
graden.

Mark Wolvenne

mailto:dejongenzo@planet.nl
mailto:dejongenzo@planet.nl


BROUWER
Voorstondensestraat 34  Hall  
T (0313) 65 90 05  F (0313) 65 22 91
E info@brouwer-eerbeek.nl  
W www.brouwer-eerbeek.nl
Aan het Apeldoorn-Dierens kanaal bij de Eerbeeksebrug

OPENINGSTIJDEN
Showroom:
ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur
donderdag 08.30 - 20.00 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Bouwmaterialen:
ma t/m vr 07.30 - 17.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

BOUWMATERIALEN

KEUKENCENTRUM

SANITAIRSPECIALIST

De voordelen 
van Brouwer:
• Groot assortiment
• Ruime voorraad
• Alles onder één dak
• Deskundig advies
• Containerservice

BALKHOUT

BOUWMATERIALEN

Brouwer, óók voor uw constructiehout en plaatwerk. 
U kunt bij ons terecht voor tengel- en  balkhout 
tot  planken  verkrijgbaar in diverse kopmaten en 
lengtes. Ons  assortiment plaatmateriaal bestaat 
uit MDF, Multiplex, Spaanplaat, en underlayment 
in diverse afmetingen. We kunnen zowel kleine als 
grote partijen razendsnel  leveren. Ook bezorgen we 
uw bestelling naar wens op locatie.

PLAATMATERIALEN

-  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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports
koopt u bij de vakhandel

Ook voor gebruikte machines
Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Hooi balen persen (kijk op 
facebook) Kleine Baaltjes, 

Groot Gemak! Oscar 06 21 81 
07 16

Iedere woensdag: heerlijke 
loempia’s verkrijgbaar bij de 

loempia kraam op het 
Marktplein in Twello

Te koop: de waardtent 
tureluur +vele extra’s 
€200,- 0571-272841

Te koop: Goed onderhouden 
4 pers. stacaravan. Staat op 

camping ‘t Veluws Hof in 
Hoenderloo. Incl. Staangeld 

2016 en inboedel. Info 06 38 
48 46 51

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

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

op Marktplaats)

Klussen en bestrating, 
schilderen, tuinaanleg. 

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

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

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

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

Edelsmederij Jansen Voor al 
uw handgemaakte sieraden, 
tevens reparaties aan juwelen 

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 
06-51607885 Twello.

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

Te koop: Goed onderhouden 
4 pers. stacaravan. Staat op 

camping ‘t Veluws Hof in 
Hoenderloo. Incl. Staangeld 

2016 en inboedel. Info 06 38 
48 46 51

Te Koop nieuwe aardappelen 
groente fruit P. Te Riele 
Veluwsedijk 28 Vaassen 

06-45176735 ma-vr van 15 
tot 20 uur za van 8 tot 16 

uur.

Te koop Desktop Acer Aspire 
M5811 Intel Core 2CPU, Ram 2 
GB 32 bits. Met Windows10 en 
Office 2010 € 120. Compleet 
met beeldscherm, toetsenbord 

en muis € 175. Tel. 0571-
275663.

Gezellige, jeugdige, 70+ 
dame zoekt vriend/maatje. 
Leeftijd liefst tussen 65-75. 

Brief of mail onder nr. 201625 
naar Voorster Nieuws

Te koop: hardhouten bank, 2 
mrt breed + tafeltje prijs a60. 

Tel. 055-3011200

Te koop: Goed onderhouden 
4 pers. stacaravan. Staat op 

camping ‘t Veluws Hof in 
Hoenderloo. Incl. Staangeld 

2016 en inboedel. Info 06 38 
48 46 51

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

06-13456651

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 

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

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

Tel. (0571) 291205

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

Feestje! Zaal huren!  
www.gewoontwelle.nl

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

vergoeding. Tel 06-14101933

Veilinggebouw Apeldoorn 
sinds 1960, vraagt alles op 

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

06-53 92 39 95

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

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

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

Hooi balen persen (kijk op 
facebook) Kleine Baaltjes, 

Groot Gemak! Oscar 06 21 81 
07 16

Iedere woensdag: heerlijke 
loempia’s verkrijgbaar bij de 

loempia kraam op het 
Marktplein in Twello

Te koop: Goed onderhouden 
4 pers. stacaravan. Staat op 

camping ‘t Veluws Hof in 
Hoenderloo. Incl. Staangeld 

2016 en inboedel. Info 06 38 
48 46 51

Edelsmederij Jansen Voor al 
uw handgemaakte sieraden, 
tevens reparaties aan juwelen 

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 
06-51607885 Twello.

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

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, ONDERHOUD 

EN REPARATIE

Pijnappel
ScootMeer dan 20 verschillende typen 

scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,-

Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op: 
www.scoot.nu

Meer dan 20 verschillende typen 

Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.Scootmobielen

Samen maken 
we voorst
Het goede voorbeeld
Soms lees je een bericht waarvan je denkt: hé, dat is een goed idee. Dat 
overkwam mij toen ik in De Stentor van 14 juni een artikel zag met de 
kop: ‘Zutphen gaat meer mensen met een beperking in dienst nemen’. 
Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet is de gemeente ver-
antwoordelijk voor re-integratie-activiteiten voor mensen met een (grote) 
afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand kan allerlei oorzaken hebben, 
zoals: een arbeidsbeperking, leeftijd, geen up-to-date opleiding, lang-
durige werkloosheid. De gemeente Zutphen gaat de komende jaren be-
wust meer mensen in dienst nemen die doorgaans lastig aan het werk 
komen. Ze hoopt daarmee het goede voorbeeld te geven aan onder meer 
het bedrijfsleven. Doelstelling is om over 10 jaar tenminste vijftien vol-
ledige arbeidsplaatsen te hebben ingevuld met mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. De eerste stap is al gezet: Zutphen heeft werk- en 
uitkeringsorganisatie UWV gevraagd in kaart te brengen waar binnen de 
gemeentelijke organisatie kansen liggen. Volgens de verantwoordelijke 
wethouder mw. Annelies de Jonge (PvdA) is Zutphen de eerste gemeente 
binnen de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe die zo 
arbeidsplaatsen probeert in te vullen. Een voorbeeld ter navolging. Ove-
rigens is de gemeente Voorst er al goed in geslaagd mensen beschutte 
werkplekken te bieden in de Kruidentuin en bij bedrijven. Een goed fun-
dament om op verder te bouwen en andere mogelijkheden uit te probe-
ren, gericht op maatwerk. 

Regelarme Bijstand
Onze fractie zou ook graag zien dat Voorst mee gaat doen met proefpro-
jecten, waarbij Bijstandsgerechtigden meer ‘ruimte’ krijgen bij hun in-
spanningen om op de een of andere manier weer aan de slag te komen. 
Minder regels en meer vertrouwen, zodat mensen de regie over hun le-
ven weer meer in eigen hand krijgen. Dat kan gaan om startende onderne-
mers, mensen met kinderen, oudere werknemers met geringe kansen op 
de arbeidsmarkt. Meer mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. We hebben 
het college opgeroepen om met voorstellen hiervoor te komen.

Voorst tweede gemeente!
En wat het goede voorbeeld betreft: wat zou het mooi zijn als Voorst de 
tweede gemeente in deze regio zou worden met een aanpak zoals van 
Zutphen. Iets om voor te gaan! Het college kan daarbij op onze warme 
steun rekenen.

Wim van Ee, fractievertegenwoordiger PvdA-GroenLinks.

Reageren? Graag! (06) 26 59 00 62. w.vanee@voorst.nl
Zie ook de websites: Voorst.PvdA.nl en Voorst.GroenLinks.nl

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN

Johan Bakker met Vocal Group 
Notes in Worpplantsoen
DE WORP.- Johan Bakker, die in maart een glansrol vervulde in The Passion Deventer, 
komt op zondagmiddag 26 juni met zijn Vocal Group Notes naar het Worpplantsoen. 

In de Muziekkoepel Nering Bögel geven zij 
een show, maar dat is nog niet alles. Finger-
style gitarist Harold Koll verzorgt een prachtig 
intermezzo op zijn akoestische gitaren. Vocal 
Group Notes is een enthousiaste groep van 11 
zangers en zangeressen, opgericht in 2013. Jo-
han Bakker is naast één van de zangers ook 
muzikaal leider en schrijver van de vernieu-
wende en eigentijdse arrangementen. Johan is 
een muzikale duizendpoot. Hij is ook toetse-
nist van de band Flame.  

De leden van Notes laten bij hun verzorgde 
optredens altijd hun enthousiasme en plezier 

zien en dat werkt aanstekelijk. Fingerstyle gi-
tarist Harold Koll was altijd een vaste gast in 
het vermaarde internationale Acoustic Strings 
Guitarfestival in Raalte met grootheden als 
Tommy Emmanuel waar hij veel van op stak. 
Harold maakt transcripties van muziek van 
zijn favoriete gitaristen en speelt ook eigen 
composities en staat daarbij bekend om zijn 
mooie melodieën. Het concert is van 14.30 
tot 16.30 uur en is gratis. Neem gerust je pick-
nickkleedje mee. Er is een toiletvoorziening 
in het park en versnaperingen zijn verkrijg-
baar bij de mobiele kiosk. Zie ook de website: 
www.muziekkoepelneringbogel.nl .

Nationale Modderdag 
op Hof van Twello
TWELLO.- Op woensdag 29 juni is het weer Nationale Modderdag! De dag is bedoeld 
om kinderen volop te laten genieten van buitenspelen en om ze te laten ervaren hoe 
belangrijk de aarde is voor ons dagelijks leven. 
 
De dag wordt dit jaar voor de vierde keer geor-
ganiseerd door het IVN, het Instituut van Na-
tuureducatie en Duurzaamheid. En hoe kan 
dat mooier dan langs het Blote Voetenpad op 
Hof van Twello? Op 29 juni kun je er helemaal 
voor gaan in het moerasbos, bij de waterglij-
baan of in de gracht rond het tropisch eiland. 

Bij de leemkuil kun je al doende leren een 
muur te bouwen zoals dat vroeger ging met 
leem, water en wilgentenen. Ook op de bo-
dem van de speelvijver ligt genoeg mod-
der om je helemaal onder te schminken èn 

je er later in schoon te wassen! Dat laatste 
mag natuurlijk ook gewoon bij de pomp. 
 
Langs het Blote Voetenpad kun je natuur bele-
ven zoals het bedoeld is: je mag er eindeloos 
in spelen en tegelijkertijd leer je begrijpen dat 
je de natuur niet kapot moet maken. Want dan 
kun je er ook niet meer in spelen. Zo simpel is 
dat. Jong geleerd, oud gedaan!
 
En weet je? Op het Blote Voetenpad is het elke 
dag modderdag. Als je dat wilt tenminste! 
Zie ook: www.hofvantwello.nl

Happy Summer Inspiratietuin

TWELLO.- Ripaplant en Kwekerij Hartink houden op zaterdag 25 juni a.s. tussen 10.00 
uur  en 17.00 uur Open Dagen van de Happy Summer® Inspiratietuin. De Happy Sum-
mer® Inspiratietuin is dan voor iedereen geopend. 

Wat kunt u verwachten van de Happy Summer® Inspiratietuin 2016? Zoals u van ons gewend 
bent, presenteren we u meer dan 1000 verschillende soorten aan eenjarige zomerbloeiers. Naast 
de presentatie van ons bestaande assortiment, hebben de deelnemende veredelaars hun uiterste 
best gedaan om veel nieuwe variëteiten in te zenden.  De Happy Summer® Inspiratietuin is 
gesitueerd aan De Ziele 2B, 7391 JP te Twello (s.v.p. aanrijden via de Vermeersweg). Voor meer 
info : www.happysummer.nl

mailto:w.vanee@voorst.nl
http://www.muziekkoepelneringbogel.nl
http://www.hofvantwello.nl
http://www.happysummer.nl
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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Gemeente Voorst Collecte door Nederlandse Brandwonden Stichting van 10 t/m  
15 oktober 2016

Vergunning verleend* Z-16-01683_2016-25031

Grotenhuisweg 59 in Wilp Rommelmarkt op 3 september 2016 van 09.30 uur tot 14.00 uur Vergunning verleend* Z-16-02034_2016-27866

Oude Binnenweg 111 in Twello Buurtfeest op 27 augustus 2016 van 17.00 uur tot 01.00 uur Besluit genomen* Z-16-02000_2016-27707

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Woningisolatiesubsidie Bekenmaking Z-16-02160_2016-27848

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Leemsteeg 5 in Wilp Bewoning karakteristieke boerderij wordt mogelijk door  
functieverandering

Vastgesteld NL. IMRO.0285.20219-VS00

Zandenallee 5 in Teuge Uitbreiding bestaande minicamping tot kleine camping Voornemen Z-16-02246_2016-27519

Evenementenvergunning

Avervoordseweg 2 in De Vecht Avondwandelvierdaagse van 21 juni t/m 24 juni 2016 van 18.00 uur tot 
22.00 uur en een feestavond op 25 juni 2016 van 18.00 uur tot 22.00 
uur 

Vergunning verleend* Z-16-02060_2016-27737

Dijkhuizenweg/Dorpsplein en 
Geersepad in Nijbroek 

Dorpsfeest op 18 augustus 2016 van 19.15 uur tot 23.00 uur; 
19 augustus 2016 van 15.00 uur tot 01.00 uur; 
20 augustus 2016 van 09.30 uur tot 00.30 uur 

Vergunning verleend* Z-16-02243_2016-27506

Everwijnstraat in Terwolde Ronde van Terwolde op 28 augustus 2016 van 08.00 uur tot 13.30 uur Vergunning verleend* Z-16-01994_2016-27320

Knibbelallee in Wilp Outdoor Summerparty op 1 juli 2016 van 21.00 uur tot 01.00 uur en  
2 juli 2016 van 19.00 uur tot 01.00 uur

Vergunning verleend* Z-16-02275_2016-27936

Parmentierstraat in Teuge Touwtrektoernooi op 17 juli 2016 van 08.00 uur tot 16.00 uur Vergunning verleend* Z-16-00612_2016-27198

Vaassenseweg/Wolterkampsweg in 
Terwolde

Volksfeest op vrijdag 1 juli 2016 van 19.00 uur tot 01.00 uur; 
2 juli 2016 van 10.00 uur tot 01.00 uur en 
3 juli 2016 van 11.00 uur tot 22.00 uur

Vergunning verleend* Z-16-02174_2016-26973

Milieumelding

Vaassenseweg 12 in Terwolde Overkappen bestaande bebouwing en wijzigen veebezetting Melding ontvangen Z-MELD840-2016-000351

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 36A in Terwolde Wijzigen van bijgebouw in mantelzorggebouw Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0367

Bloemenksweg, Withagenweg en 
Zandwal in Voorst

Verwijderen en nieuw aanleggen van fiets- en ruiterpaden Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0545

Cederweg 20 in Klarenbeek Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0544

Duistervoordseweg - Jachtlustplein in 
Twello

Aanleggen van tijdelijke in- en uitrit Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0541

Enkweg (kad. Voorst K 337) in Voorst Verruimen mogelijkheden voor het plaatsen van kunstwerk (tunnelbak) Ontwerp-vergunning Z-HZ_WABO-2016-0439

Heeringstraat 6A in Wilp Bouwen varkensstal Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2015-3200

Jachtlustplein 7-9 in Twello Vergroten sporthal Vergunning ingetrok-
ken*

Z-HZ_WABO-2013-387

Leemsteeg 23 in Wilp Herbouwen berging Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0530

Lochemsestraat 34A in Terwolde Dempen poel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0532

Melkakkerweg 8 en 10 in Wilp Brandveilig gebruik van zorggebouw voor intensieve begeleiding Ontwerp-vergunning Z-HZ_WABO-2016-0463

Middendijk (kad. Nijbroek B 1541) in 
Nijbroek

Kappen 24 esdoorns, 10 populieren en 2 platanen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0509

Molenallee 53 in Wilp Kappen 3 bomen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0491

Oude Broekstraat 12 in Klarenbeek Kappen 1 es en 2 acacia’s Vergunning van rechts-
wege verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3241

Rijksstraatweg 150 in Twello In gebruik nemen van PG-wooneenheden voor mensen met dementie Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2016-0093

Schakerpad 16 in Twello Aanleggen/uitbreiden LS net Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0559

Sterrenboslaan (kad. Voorst S 462) in 
Wilp

Bouwen kapschuur Procedure-termijn ver-
lengd

Z-HZ_WABO-2016-0345

Sterrenboslaan 3, 4 en 6 in Wilp Brandveilig gebruik van  zorggebouw voor intensieve begeleiding Ontwerp-vergunning Z-HZ_WABO-2016-0462

Tiendijkenseweg 5 in Teuge Bouwen van bijgebouw Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0537

Veluwsedijk 13 in Nijbroek Bouwen bakhuis aan woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0434

Withagenweg 40 in Wilp Wijzigen indeling (verdieping) van bedrijfspand Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-0546

Zandenallee 2 in Teuge Plaatsen zonnepanelen in het veld Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0492

bekendmakingen
Week 25: 22-06-2016

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.Voorst.nl en daar-
naast in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan 
per rubriek geordend, 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. Hebt 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.
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* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van B&W of de burgemeester 
kan een belanghebbende be-
zwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethou-
ders (of de burgemeester, af-
hankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Post-
bus 9000, 7390 HA Twello, 
binnen zes weken na de datum 
van verzending van het besluit 
aan de aanvrager. 

Voor informatie over een be-

sluit en de datum van verzen-
ding van het besluit kunt u bel-
len 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.

 Maandag 27 juni 2016 vindt er 
een mandaatvergadering van de 
welstandscommissie plaats.

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

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-
nen) wordt bekend gemaakt op 
www.voorst.nl en aan de balie 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu.

Conform artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 

openbaar. Indien u aanwezig wilt 
zijn, dan horen wij dat graag van 
u. Houdt u er als derde belang-
hebbende voor de goede orde 
ook rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld 
kan zijn in een welstandsverga-
dering.

 Woensdag 29 juni 2016 vindt 
er een vergadering van de wel-
standscommissie plaats.
De vergaderlocatie en de lijst 
met de te behandelen bouwplan-
nen worden op www.voorst.nl 

bekend gemaakt. U kunt ook 
telefonisch contact opnemen 
met Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieu. 
Conform artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar.

De balie VROM is op werkda-
gen geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, telefoonnummer 
(0571) 27 99 11. 

Sloopmelding

Baanvak spoortraject  
Apeldoorn-Zutphen

Verwijderen asbest uit relaiskasten Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0538

De Vang 12 in Twello Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0560

Haverkampsweg 8 in Terwolde Verwijderen asbest van de schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0550

H.W. Iordensweg 104 in Wilp Verwijderen asbest van de schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0551

Rijksstraatweg 183 in Twello Verwijderen asbest van schuren Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-0549

Tijdelijke verkeersmaatregel

Beentjesweg in De Vecht Afsluiten voor alle verkeer van 21 t/m 24 juni 2016 tussen 18.00 uur  
en 22.00 uur

Besluit genomen* Z-16-02060_2016-27737

Diverse wegen in Terwolde Afsluiten voor alle verkeer van 28 juni 2016 t/m 4 juli 2016 Besluit genomen* Z-16-02174_2016-26973

Diverse wegen in Terwolde Afsluiten voor alle verkeer op 28 augustus 2016 van 08.00 uur  
tot 13.30 uur

Besluit genomen* Z-16-01994_2016-27320

Dijkhuizenweg, Dorpsplein en Mid-
dendijk in Nijbroek

Diverse verkeersmaatregelen van 18 t/m 20 augustus 2016 Besluit genomen* Z-16-02243_2016-27506

Grotenhuisweg in Wilp Dubbelzijdig parkeerverbod op 3 september 2016 van 09.00 uur tot 
14.00 uur

Besluit genomen* Z-16-02034_2016-27866

Knibbelallee in Wilp Diverse verkeersmaatregelen op 1 juli 2016 van 20.00 uur tot 02.00 uur 
en op 2 juli 2016 van 18.00 uur tot 02.00 uur

Besluit genomen* Z-16-02275_2016-27936

Rioolverstopping

In de gemeente Voorst zijn twee 
soorten riolering aanwezig, vrij-
vervalriolering (voornamelijk in 
de kernen) en drukriolering (in 
het buitengebied). In dit artikel 
beschrijven we hoe te handelen 
bij een rioolverstopping (afhan-
kelijk van het soort riolering). 

Vrijvervalriolering
Wanneer u een rioolverstopping 
heeft, dient u de volgende werk-
wijze te volgen:
Zoek het ontstoppingsstuk in de 
riolering op (ligt meestal op de 
grens van gemeentelijk- en parti-
culier terrein) en graaf deze vrij. 
Kijk op www.opendata.voorst.nl 
als u niet weet waar het ontstop-
pingsstuk ligt. Neem telefonisch 
contact op met de gemeente 
Voorst via (0571) 27 98 42 als u 
de informatie niet op de website 
kunt vinden. 

Wanneer het ontstoppingsstuk 
vrij gegraven is zijn er twee mo-

gelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaat-
se van het ontstoppingsstuk 
vol met water. Dan zit er in de 
leiding op gemeentegrond een 
verstop ping. Neem in dit geval 
telefonisch contact op met de 
gemeen te (0571) 27 99 11. Bui-
ten openingsuren kunt u contact 
opnemen met de calamiteitenlijn 
(0571) 27 93 79.
2. De rioolbuis staat ter plaatse 
van het ontstoppingsstuk niet 
vol met water. De verstopping 
zit dan op particulier terrein, tus-
sen het ont stoppings stuk en de 
riolering, binnen het gebouw. De 
bewoner/eigenaar van het pand 
moet dan zelf de verstopping 
oplossen of hiervoor een bedrijf 
inschakelen. 

Drukriolering
Afvalwater bij panden in het bui-
tengebied wordt via kleine ge-
malen weggepompt. Dit gemaal 
is aan de bovenzijde voor zien 

van een rode (waarschuwings)
lamp. Bij een storing in de wa-
terafvoer moet u eerst kijken of 
deze lamp brandt. Als deze lamp 
brandt dan is er een storing aan 
het gemaal. Er kan echter ook 
een storing aan het gemaal zijn 
zonder dat de lamp brandt, bij-
voorbeeld bij stroomuitval of 
een defecte lamp.
Bij problemen met de afvoer 
van het afvalwater handelt u als 
volgt: als er een storing is in de 
afvoer van de riolering dan kunt 
u bellen met de storingslijn van 
de drukriolering van de Gemeen-
te Voorst (0571) 27 37 60 of de 
calamiteitenlijn (0571) 27 93 79 
(24 uur per dag). 
 Als de lamp brandt ligt 
het probleem bij de Gemeente 
Voorst. De storing wordt dan zo 
spoedig mogelijk verholpen.
 Als de lamp niet brandt zijn 
er twee mogelijkheden:
1. Er zijn problemen met het 
gemaal. De storing wordt zo 
spoedig mogelijk verholpen.
2. Er zijn geen problemen bij 
het gemaal. In dat geval wordt u 
hiervan in kennis gesteld en han-
delt u zoals hierboven beschre-
ven bij de vrijvervalriolering. U 
zoekt dan het ontstoppingsstuk 
op en kijkt of daar de buis vol 
water staat. Voor de verdere pro-
cedure: zie punt 1 en 2 onder 
“wanneer het ontstoppingsstuk 
vrij gegraven is” bij de vrijver-
valriolering.

Laatste kans subsidie woningisolatie

Provincie Gelderland stelt nog één keer geld beschikbaar aan ge-
meenten om woningisolatie te subsidiëren. Woningeigenaren die 
hun woning isoleren met HR++ glas, dak-, gevel- of vloerisolatie ko-
men in aanmerking voor een stimuleringssubsidie van 1/3 deel van 
de isolatiekosten tot een maximum van € 500. De provincie heeft 
uitdrukkelijk in de nieuwe regeling van de subsidie voor woningiso-
latie aangegeven dat gemaakte kosten van voor 23 juni 2016 nooit 
subsidiabel zijn. De subsidieaanvraag voor woningisolatie is moge-
lijk tot 12 december 2016 maar op is op. Heeft u isolatieplannen? 
Vraag dan zo snel mogelijk uw subsidie voor woningisolatie aan. 
Voordelen van woningisolatie:
 Minder stookkosten,
 hoger wooncomfort,
 hogere verkoopwaarde van de woning,
 beter voor het milieu.

Subsidie aanvragen
De stimuleringssubsidie geldt voor isolatiewerkzaamheden die in 
de periode van 23 juni 2016 tot en met 31 december 2016 worden 
uitgevoerd. De aanvraag voor de isolatiesubsidie moet voor 12 de-
cember 2016 bij de gemeente Voorst ingediend worden. 

Meer informatie
Op www.voorst.nl vindt u meer informatie en een aanvraagformulier. 
Voor het aanvraagformulier heeft u uw DigiD nodig. Vragen? Neem 
contact op met de gemeente Voorst, Ali den Boer, telefoon (0571) 27 
98 08 of stuur een mailbericht naar woningisolatie@voorst.nl 
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 Ronde-tafelgesprekken maandag 27 juni 2016

Doel
Op maandag 27 juni 2016 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. 
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde 
onderwerpen, ter voorbereiding van de raadsvergadering van 4 juli 2016.
 
U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te 
wonen. U hebt ook de mogelijkheid om in de ronde-tafelgesprekken met raads-
leden in gesprek te gaan over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de 
griffi  e hiervoor melden: telefoon (0571) 27 93 87, e-mail raad@voorst.nl óf bij 
aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Maandag 27 juni 19.30 uur (raadzaal) 

1. Afdoening motie “Minder poetsen”
In 2014 is besloten om de bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging op te 
vangen door het aantal uren met een derde te korten. Over de gevolgen heeft de 
raad vragen gesteld en de antwoorden van het college staan nu op de agenda.

2. Regionale Transformatieagenda Huiselijk Geweld en 
 Kindermishandeling 2016 – 2019
Een nieuw beleidskader voor 14 gemeenten moet huiselijk geweld en kindermis-
handeling zoveel mogelijk voorkomen, waarbij op regionaal en lokaal niveau af-
spraken worden gemaakt. 

3.  Bijdrage aan taalschakelvoorziening nieuwkomers in primair onderwijs regio 
IJssel Berkel

Het college heeft besloten te betalen voor zogenaamde taalschakelvoorzieningen, 
voor kinderen die hier nieuw komen wonen en de Nederlandse taal niet beheersen. 

4. Verordening leerlingenvervoer gemeente Voorst 2016
De raad moet door nieuwe wetgeving een nieuwe verordening vaststellen waarin 
staat dat eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden van ouders en kinderen zelf.

5. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland
Dit is een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling en een ver-
zoek om steun voor het standpunt van het college over de uitvoering van de 
jeugdgezondheidszorg in het samenwerkingsverband.

Maandag 27 juni 19.30 uur (trouwzaal)

1. Aanpassing sportvelden Wilp
Het college vraagt de raad een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van 
een extra wedstrijdveld en een onderhoudsstrook en het verschuiven van het trai-
ningsveld.

2. Sportsubsidies
Door de Nota sport- en beweegbeleid 2012-2016 kan het college een budget voor 
buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen beschikbaar stellen, voor het organi-
seren van sport- en beweeg activiteiten.

3. Oriëntatienota Woonvisie Voorst
In de oriëntatienotitie wordt themagewijs benoemd wat er speelt in de gemeente 
Voorst op het gebied van wonen en welke vragen relevant zijn voor de te ontwik-
kelen Woonvisie.

4. Nota Grondbeleid 2016
De Nota Grondbeleid is geactualiseerd om weer aan te sluiten bij de actuele wet- 
en regelgeving en de huidige marktomstandigheden. 

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

 Besluitenlijst raadsvergadering 13 juni 2016

Besluiten 
In de raadsvergadering van 13 juni 2016 heeft de gemeenteraad besluiten geno-
men over de volgende onderwerpen:
  Afwikkeling fractiebijdragen 2015
  Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het perceel Leemsteeg 5 in Wilp 

Achterhoek
  Mutatie fractievertegenwoordiger 
  Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
  Isolatiesubsidie 2016
  Verduurzaming en revitalisering gemeentehuis
  Herinrichting Kulturhus
  Budget participatie-initiatieven
  Voortgangsbericht 2016
  Motie van Gemeente Belangen over ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio 

Noord- en   Oost-Gelderland
  Motie van Gemeente Belangen over ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst 

Veluwe IJssel 
  Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 23 mei 2016
  Verslag ronde-tafelgesprekken 30 mei 2016

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op www.voorst.
nl direct bij de besluitenlijst te komen. Het audioverslag van de 
raadsvergadering van 13 juni 2016 is ook via voorst.raadsinfor-
matie.nl af te luisteren. Met vragen kunt u terecht bij de raads-
griffi  er, Bernadette Jansen via (0571) 27 92 17 of raad@voorst.nl

 Raadsvergadering 20 juni 2016
Op maandag 20 juni 2016 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag 
van deze vergadering is af te luisteren op www.voorst.nl, via “gemeenteraad” naar 
“vergaderstukken gemeenteraad” naar “audioverslagen” en vervolgens klikken op 
de gewenste datum. De besluiten die genomen zijn, kunt u lezen op dezelfde pa-
gina van www.voorst.nl 

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
27 juni 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
4 juli 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 en hieronder:
 Sander Stronks, fractievoorzitter Gemeente Belangen, 
 s.stronks@voorst.nl / (06) 51 34 02 74
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, 
 r.kooij@voorst.nl / (06) 55 33 52 72
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, 
 b.vandezedde@voorst.nl / (06) 53 67 85 62
 Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, 
 e.nobel@voorst.nl / (0571) 29 22 13
 Annetta Lasance, fractievoorzitter D66, 
 annetta.lansance@voorst.nl / (0571) 29 24 51

E-mail service raadsstukken
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. 



Pagina  19 Voorster NieuwsWoensdag 22 juni 2016

voorstwijzer

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

Geen inloopspreekuur Stadsbank tot 7 juli 

Tot donderdag 7 juli 2016 is er geen inloopspreekuur van de Stads-
bank Apeldoorn in Twello. Vanaf donderdag 7 juli is er weer weke-
lijks op donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur een inloopspreek-
uur van de Stadsbank in het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in Twello. 
Het inloopspreekuur, zonder afspraak, is voor korte vragen over 
schulden of een lening.  
Wilt u uw schulden aanpakken? 
Neem dan rechtstreeks con-
tact op met de Stadsbank in 
Apeldoorn. Dit kan door te bel-
len 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.

afvalinformatie

Gratis afval-app met persoonlijke afvalkalender

De gemeente Voorst biedt 
haar inwoners de afval-app 
met een persoonlijke afval-
kalender. Deze digitale af-
valwijzer, de zogenaamde 
Recyclemanager, is gratis te 
downloaden voor iPhones en 
Android toestellen. 

De digitale afvalwijzer kunt u 
ook raadplegen via 
www.recyclemanager.nl . 

Digitale afvalwijzer
De Recyclemanager helpt in-
woners bij het scheiden van 
hun afval. Door goede afval-
scheiding kunnen meer ma-
terialen hergebruikt worden 
voor nieuwe producten. Dat 
is goed voor het milieu en het 
vermindert de kosten voor af-

valverwerking. De digitale afval-
wijzer geeft direct antwoord op 
vragen over welk afval in welke 
container hoort, waar bevinden 
zich de dichtstbijzijnde inle-
verpunten in de buurt voor bij-
voorbeeld glas of batterijen èn 
wanneer in uw straat welk soort 
afval opgehaald wordt. 

Hoe werkt de afvalwijzer?
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 ophaalgege-
vens voor uw adres. U kunt deze 
aan uw postcode gekoppelde 
printversie ook downloaden. 

Een handige functie in de app 
is dat u de afvalkalender ook 
in uw persoonlijke agenda 
kunt opnemen en instellen 
dat u automatisch een mel-
ding krijgt om de juiste afval-
container buiten te plaatsen. 

Daarnaast attendeert de af-
val-app inwoners op actuele 
of onverwachte wijzigingen 
in het ophaalschema, bijvoor-
beeld vanwege weersomstan-
digheden. 

Check uw persoonlijke digi-
tale afvalwijzer op www.recy-
clemanager.nl/afvalkalender 
of download de Recyclema-
nager als app op uw mobiele 
telefoon.

Benoeming lid van de gemeenteraad

De heer P.T.M. (Paul) Jonkman, 
wonende te Wilp, is bij besluit 
van 7 juni 2016 benoemd tot lid 
van de raad van de gemeente 
Voorst. Dit heeft de voorzitter 
van het centraal stembureau 
voor de verkiezing van de ge-
meenteraad Voorst, als gevolg 
van artikel W7 van de Kieswet,  
bekend gemaakt. Deze benoe-
ming betreft de vacature die ont-
staan is door het ontslag nemen 
van de heer F.W. (Frank Willem) Hogervorst als gemeenteraadslid. 

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Voorst 30/6

Op donderdag 30 juni 2016 
vindt van 20.30 uur tot 22.30 
uur in Dorpshuis Voorst, School-
straat 14, een inspiratiebijeen-
komst plaats voor ondernemers 
en winkeliers binnen het dorp 
Voorst en het buitengebied. 

Economische vitaliteit
Dorpscontactpersoon Voorst, 
Voorster Belang e.o. en ge-
meente Voorst willen samen met 
de Voorster ondernemers de 
aantrekkingskracht en de eco-
nomische vitaliteit van Voorst 

versterken. Tijdens de inspira-
tiebijeenkomst die zij hiervoor 
organiseren, worden de onder-
nemers en winkeliers geïnspi-
reerd door gastspreker en retail 
adviseur Hella Soethoef. Na af-
loop van de bijeenkomst is er de 
gelegenheid om te netwerken 
onder het genot van een drank-
je. 

Voorster Ondernemersve-
reniging (VOV)
Tijdens de startbijeenkomst 
op 17 mei 2016, voor het ge-

zamenlijk oprichten van een 
ondernemersvereniging,  is de 
wens uitgesproken om de toe-
gezegde inspiratiebijeenkomst 
nog voor de zomervakanties te 
laten plaatsvinden. 

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk tot 27 
juni 2016 door een mail te stu-
ren naar Dorpscontactpersoon 
Voorst, e-mail dejongenzo@pla-
net.nl . 

www.voorst.nl

in voorst

gemeente
archief

Bakker Bart-fiets 
voor familie Oosten

TWELLO.- De meimaand actie die Bakker Bart in heel Nederland organi-
seerde is een doorslaand succes gebleken. Bij de 175 filialen kon de klant een 
bon inleveren om vervolgens kans te maken op het winnen van een fiets. Bij 
de Bakker Bart-vestiging in Twello werden maar liefst 550 bonnetjes ingele-
verd. Uit dit enorme aantal werd de bon van de familie Oosten getrokken en 
zij werden daardoor de gelukkige winnaar van een nieuwe fiets.

V.l.n.r. Jacqueline Dijk (Bakker Bart), Joukje en Wilfried Oosten.

Lekker genieten bij Gouden Lepel 

VELUWE.- In september is Apeldoorn met Gouden Lepel een weekend 
lang de culinaire hotspot van de Veluwe. Gouden Lepel, het nieuwe 
food festival van en voor de Veluwe, brengt producent, kok en consu-
ment bij elkaar, van boer tot bord. 

De groene loper gaat speciaal uit 
voor kinderen; hen meenemen in 
de wereld van goed eten en drin-

ken uit de buurt is belangrijker dan 
ooit. De onderdelen van het festival 
zijn:  Smaak van Apeldoorn met 

een preuvenement van meer dan 
tien restaurants, op zaterdag kinder-
kookwedstrijd KidsCooking en een 
boerenmarkt met vijftien versprodu-
centen, levend vee en een rol voor 
de landbouw. Uit de regio zijn er in 
ieder geval Blekenbrink-aardappels 
te koop van Jan en Hanny van Muy-
den, lekkere producten van boerde-
rij De Kolke en zuivel en kaas van 
zuivelboerderij Den Hoek. 
Het doel van het festival is samen 
koken, lekker eten en drinken en 
genieten van Veluws vers. Trekkers 
van het festival zijn Hanneke Ste-
geman uit Oosterhuizen en Dave 
Wienk van Traiteur Delicat uit Apel-
doorn. Studenten van Saxion Hotel 
Management organiseren de kinder-
kookwedstrijd. Gouden Lepel 2016 
vindt plaats op negen (besloten 
sponsoravond), 10 en 11 september 
bij de voormalige Nettenfabriek, 
in het centrum van Apeldoorn. De 
toegang is gratis. Voor meer infor-
matie, kaarten bestellen voor de 
sponsoravond of inschrijven voor 
de kookwedstrijd (voor 1 juli!) is 
alle informatie te vinden op www.
goudenlepelveluwe.nl 

KidsCooking is voor kinderen tussen tien en twaalf jaar. 

http://www.goudenlepelveluwe.nl
http://www.goudenlepelveluwe.nl


NIEUW: Ontwerp online een bidon met je eigen naam, logo of wat je maar wilt erop!

Win je eigen  bidon 
*

* Jij bepaalt de kleur en hoe de bidon wordt bedrukt. 

HOE COOL IS DAT!

Wij wensen iedereen bij de

Voorster Nieuws Haring Party

heel veel plezier!

Kan je niet wachten?
ONTWERP EN BESTEL
DIRECT ONLINE
www.eurobottle.nl

– Per stuk en in kleine aantallen te bestellen 
– Digitaal full-colour te bedrukken
– Binnen 8 werkdagen in huis
– Lekvrij en makkelijk te vullen
– Bidons van recyclebaar kunststof

– Ga naar www.mijnbidon.nl/cool-en-uniek
– Laat je gegevens achter

Onder de inzendingen verloten we iedere
maand vijf gratis Eurobottle bidons met een
full-colour opdruk naar wens. full-colour opdruk naar wens. 

Win je eigen  bidon Bidon winnen?

DRINK WATER UIT EEN BIDON

Houd je hoofd koel
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Voorster Nieuws     
    Haringparty 2016

Rotary club Voorst organiseert:

23 JUNI 2016 19.30 - 23.00 UUR 
BIJ BRASSERIE KORDERIJNK, STATIONSSTRAAT 31 TWELLO

DE OPBRENGST GAAT NAAR DE DAG VAN DE MANTELZORG OP 5 NOVEMBER IN DE GEMEENTE VOORST

  

  (by Jos Willems)

 

Om verder te komen, moet je durven vernieuwen. Dat is 

nergens zo belangrijk als in de sierteelt. Sterk vertegenwoor-

digd in onze regio, maar een sector in de verdrukking. Vanuit 

het Innovatiefonds organiseerde Rabobank Regio Schiphol 

samen met Flora Holland en Greenport Aalsmeer het semi-

nar ‘Ruimte voor Nieuwe Alternatieven’.  

Een keur aan wetenschappers boog zich onder meer  

over de ‘biobased economy’, nieuwe teeltsoorten en de 

mogelijkheden van plantensto en. “Er zijn kansen genoeg in 

de markt”, aldus Marcel Claessen, Concern Manager  

Operations bij Flora Holland.  “Maar ondernemers moeten 

wel zelf de nieuwe ideeën omzetten naar praktische daden. 

De Rabobank en Flora Holland zullen dat op alle mogelijke 

manieren stimuleren. In ieder geval met een vervolg op dit 

seminar in 2015!”.

l esequia exerfer feristi berchil luptur? Ga. Litiis et omni volup-

ta tatam, ne inctotatiis pe con num videlis es volum labo. Me 

Sponsoring Eersteklas  

Aalsmeer promotie
 

Wie Aalsmeer zegt, zegt bloemen en planten. Maar gelegen 

aan de boorden van de Westeinder Plassen heeft deze plaats 

ook veel te bieden op het gebied van de watersport. 

Via de Westeinder Water Week – een week boordevol  

activiteiten op en aan het water – moet vooral dat Aalsmeer 

bekender worden. De organisatie vond in de Rabobank een 

hoofdsponsor die dit streven voluit omarmt. Wethouder 

Toerisme & Recreatie Jop Kluis bevestigt de waarde van het 

zomerevenement, dat een steeds grotere uitstraling krijgt. 

“Dit is eersteklas Aalsmeer promotie.”

InZicht Online magazine 

 

Rabobank Regio Schiphol is geworteld in de lokale samen-

leving. Onze klanten zijn voor ons  ‘in zicht’  

en wij bieden hen ‘inzicht’.   

Voor leden heeft Rabobank Regio Schiphol ook het onlin-

emagazine InZicht. Wilt u deze ook ontvangen?

Desequia exerfer feristi berchil luptur? 

• Gatus detram

• Litiis et omni volupta tatam

• Rie inctotatiis pe con num videlis es volum labo.

Me quam ere corendi beriscitas mo estis rero blate re-

pedipsam dit aceptur? 

 

Kijk voor de evenementenkalender op

www.rabobank.nl/regioschiphol

Kijk voor de evenementenkalender op

www.rabobank.nl/regioschiphol

Word lid bij Rabobank en meld u aan

www.regioschiphol.rabobank.nl

Rabobank Regio Schiphol

Om verder te komen,  

moet je durven vernieuwen
Contact

Telefoon (055) 578 49 11

particulieren@apeldoorn.rabobank.nl

www.rabobank.nl/apeldoorn

twitter: @RaboApeldoorn

InZicht
Editie 2

quam ere corendi beriscitas mo estis rero blate repedipsam 

dit aceptur? Nos est accus mos iduntis acestem reius, animus 

rero blate repedipsam dit acept. 

Rew em ere corendi beriscitas mo estis rero blate repedip-

sam. Ritiis et omni volupta tatam, ne inctotatiis pe con num 

videlis es volum labosam dit aceptur? Nos est accus mos 

iduntis acestem reius, animus rero blate repe.

Activiteiten kalender

Februari

6 Inloopavond Hypotheken (Alblasserwaard)

10  Inloopavond Wonen (Alblasserwaard) 

17 Inloopavond Veilig pinnen (Gorinchem)

Een aandeel in elkaar



Marktstraat 2 Twello
www.meerdanschoenen.nl

VRIJSTAAND WOONHUIS vanaf € 458.000,- V.O.N.

w w w . g r o t e w e t e r i n g . n l

eigen ontwerp ookmogelijk!

Er zijn nog kaarten 
te koop bij het Voorster 
Nieuws of aan de zaal

Rabobank  Korderijnk  Frendz  Oonk

Voorster Nieuws  Lions  Probus

WIJ BEDANKEN ONZE SPONSOREN!

Koppelstraat 35, 7391 AK  Twello

[T] (0571) 270049

[F] (0571) 270549

[I] www.koerkamp.nl

[E] info@koerkamp.nl

Bouwbedrijf Koerkamp gaat 
voor Kwaliteit en Vakmanschap

 � NIEUWBOUW

 � AAN- EN VERBOUW

 � RESTAURATIE

 � BADKAMERS

 � MACHINAAL TIMMERWERK

Stationsstraat 16 Twello
Telefoon: 0571-270825
Mail: vragen@yoost.nl

antwoorden voor ondernemers

Wij vergelijken uw premie bij 
10 verzekeraars à la minute

Ziekteverzuim? 

Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello
www.buurmantwello.nl

Buurman 
Vleesch & Vis

DE OPBRENGST GAAT NAAR DE DAG VAN DE MANTELZORG OP 5 NOVEMBER IN DE GEMEENTE VOORST

D&D Projecten B.V.
Klarenbeekseweg 92, 7381 BG Klarenbeek

T 055 30 114 20
E info@ddprojecten.nl



naar grondstoffen
van scherpenzeel

KUNSTSTOF TEXTIEL

CASPAR

PAPIER

GLAS VERTROUWELIJKE VERNIETIGING

Zoekt u een eff ectieve oplossing voor de 
recycling van kunststof verpakkingsafval?

Bent u op zoek naar een maatschappelijk verantwoorde 
oplossing voor de verwerking van uw textiel?

Eff ectief beheer van afvalstromen 
naar nieuwe grondstoff en.

U wilt toch niet dat uw vertrouwelijke,  papieren 
documenten op straat komen te liggen?

Wist u dat in Nederland ongeveer 400.000 ton glas 
wordt ingezameld en ingezet als grondstof?

Laat uw vertrouwelijk materiaal niet 
in rook opgaan.

Van Scherpenzeel  Proostwetering 30  Utrecht  •  Tel.: +31 30 890 6706   •  www.vanscherpenzeel.com

www. caspar. works

Rabobank  Korderijnk  Frendz  Oonk

Voorster Nieuws  Lions  Probus

WIJ BEDANKEN ONZE SPONSOREN!
 Oonk

WIJ BEDANKEN ONZE SPONSOREN!
DE OPBRENGST GAAT NAAR DE DAG VAN DE MANTELZORG OP 5 NOVEMBER IN DE GEMEENTE VOORST

Voorster Nieuws 
Er zijn nog kaarten te koop bij het 

Voorster Nieuws of aan de zaal
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Ons Genoegen haalt 
weer lege flessen op
TERWOLDE.- Zaterdag 25 juni 
houdt muziekvereniging Ons Ge-
noegen weer haar jaarlijkse lege 
flessenactie in Terwolde. Mede 
door de opbrengst van deze actie 
kan de vereniging investeren in 
muziekonderwijs op school en in 
de eigen jeugdopleiding. Immers: 
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst’!  

Steun Ons Genoegen en zet uw lege 
flessen ‘s morgens voor 10.00u aan 

de weg in een tas/krat en de leden 
komen ze de 25ste graag ophalen. 
Vergeten aan de weg te zetten en uw 
wilt toch Ons genoegen steunen? 
Geen probleem, we bellen gewoon 
even bij u aan.

Voor een extra donatie kunt u ook 
in week 25 uw emballage bonnetje 
inleveren in de Trommel bij COOP 
De Lelie Terwolde, zij maken deze 
actie mede mogelijk. 

Succes voor Hatemalo Nepal tijdens 
de Circular Development Challenge
TWELLO.- Tijdens de Circular Development Challenge (cirkel van ont-
wikkeling en uitdaging) van de O Foundation in Utrecht is het project 
Web Development van stichting Hatemalo Nepal in de prijzen gevallen.

De stichting had drie van haar pro-
jecten  ingezonden, allen geleid 
door jonge ondernemers. Alle drie 
de projecten werden genomineerd. 
O Foundation had Nederlandse par-
ticuliere initiatieven, werkzaam in 
ontwikkelingslanden, met veel po-
tentieel maar  weinig financiële on-
dersteuning, uitgenodigd zich op te 
geven voor een pitch van een kwar-
tier. Van de twaalf genomineerde 
presentaties koos de jury de drie 
meest in het oog springende  projec-
ten op het gebied van bedrijfsvoe-
ring. 

Tijdens de manifestatie van kleine 
stichtingen op 3 december in Leeu-
warden zal Web Development zich 
weer presenteren  voor een publiek 
van ondernemers, donoren, spon-
sors en andere filantropische organi-
saties. Het project dat uiteindelijk de 

meeste potentie heeft, krijgt de kans 
een investering te ontvangen. 

De projecten: 
-  Web Developers. IT studenten 

startten twee jaar geleden een 
website bedrijf . Ze waren aardig 
op dreef toen eerst de aardbeving 
en daarna de handel  door het 
grensconflict bij  India ook hen in 
de problemen bracht. 

-  Nico Agro project. Bouw van  een 
kleine boerderij  met mogelijk-
heden voor jonge boeren nieuwe 
landbouwmethoden te bestude-
ren. Met een klein hotel. 

-  Groentekas.  Naast de champig-
nonkwekerij  zal een groentekas 
gebouwd worden.

De volledig presentatie is te vinden 
op www.hatemalo.nl.
Zie  ook www.ofoundation.nl

Oliehandel.nl gaat de grens 
over met oliehandel.be

TWELLO.- Oliehandel.nl is dé online marktleider op het gebied van 
online verkoop van smeermiddelen, brandstof en equipment in NL. 
Oliehandel.nl heeft vanmorgen zijn Belgische webshop geopend. OLIE-
HANDEL.BE . Hierop is o.a.het Castrol, Shell, Eurol, Mobil, Kroon olie, 
Pennrite en DCO assortiment te verkrijgen..  Vanmorgen heeft het hele 
team in Belgische stijl ontbeten en geproost op de nieuwe webhop in 
Belgie! 

Sinds afgelopen jaar viel het ons op 
dat steeds meer bestellingen door 
onze Zuiderburen werden geplaatst. 
Zowel bedrijven als particulieren 
wisten ons online te vinden. De re-
acties waren louter positief, aldus 
Jan de Croon jr van Oliehandel.nl. 
Daarom zijn wij ook in België het 
‘’veld’’ ingegaan, hebben gekeken en 
geluisterd naar onze klanten en “po-
tentiele” klanten. Om deze reacties 
zo te houden komen wij  dit jaar nog 
met een aantal nieuwe innovaties op 
onze webshop waarmee we koplo-
per blijven in het gemakkelijk online 
olie bestellen voor onze klanten!

Het is belangrijk dat de klant het 
juiste gevoel heeft bij ons bedrijf, 
daarom is de site geschreven door 
een Belgisch bureau en zal er in de 
loop van 2017 ook een Belgische 
vertegenwoordiger worden aange-

steld voor de zakelijke klanten. Op 
ons telefoonnummer in België zijn 
wij tijdens kantooruren te bereiken. 
Om de groei in goede banen te lei-
den zal iemand van ons team iedere 
maand een aantal dagen in België 
verblijven, om onze bestaande zake-
lijke en nieuwe klanten te bezoeken. 
Het voordeel van Oliehandel.BE ten 
opzichte van onze Belgische collega 
webshops is dat wij met 1 dag leve-
ren*, de prijsstelling zeer scherp is 
en wij het breedste assortiment mer-
ken aanbieden. *Levertijd staat bij 
de producten.

- Advies,
- Afspraak = Afspraak
- Service
zijn onze kernwaarden en ook over 
de grens zijn wij er van overtuigd 
dat deze van essentieel belang zijn! 
Oliehandel.BE is onderdeel van 

Oliehandel de Croon b.v. uit Twello. 
Een familiebedrijf sinds 1928 wat 
wordt gerund door de 2e en 3e ge-
neratie. Het bedrijf bestaat uit een 
eigen brandstofmerk DCO met een 
7-tal tankstations, merendeel be-
mand, een autobedrijf met verkoop 
van gebruikte occasions, onderhoud 
en reparatie. Daarnaast zijn ze met 
de Croon Classics actief in de in- en 
verkoop van klassieke en exclusieve 
automobielen. Sinds 2010 is Olie-
handel.nl een feit. Met de online 
verkoop van vele merken olie, equi-
pment en diverse brandstoffen is 
Oliehandel.nl de laatste jaren explo-
sief gegroeid. De voorraad en afhan-
deling wordt intern geregeld en met 
DHL als logistiek partner is de Belgi-
sche markt binnen handbereik.. 

Heeft u vragen, twijfel dan niet en 
neem contact op met Oliehandel.BE
Korting: Om onze Belgische klanten 
kennis te laten maken met Oliehan-
del.be geven wij ze gelijk 10% kor-
ting op onze toch al scherpe prijzen. 
Toets de actiecode “welkom” in bij 
de couponcode en u ontvangt 10% 
korting! +32-78484108 of info@olie-
handel.be

http://www.hatemalo.nl
mailto:info@oliehandel.be
mailto:info@oliehandel.be


Topkwaliteit voor
een Hollands prijsje

Hallo Allerslimste Koop
Jumbo Binnendijk, Twello, Michiel de Ruyterstraat 101 

069 149

115 135

Open van 

maandag t/m zaterdag 

08:00-21:00 

zondag 10:00-18:00
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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
Ontdek meer op herwers.hyundai.nl

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 (l/100 km) / 23,3 (km/l); CO2 - emissie: 98 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstof-
verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT 27 JUNI 2016 EN GELDEN ALLEEN OP VOORRAADMODELLEN. GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE EN EXCL. METALLIC LAK. 
AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL OF VRAAG ERNAAR IN DE SHOWROOM. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. 

met o.a.:
> Airconditioning, volautomatisch > Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening > Cruise control
> Elektrisch bedienbare ramen voor én achter > Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar > Radio CD-/MP3 speler

Tot 27 juni extreme kortingen op alle 
voorraadmodellen bij de Hyundai-dealer!

OP
=

OP

Hyundai Opruim 10-daagse
10 dagen lang profiteren van veel voordeel

10 dagen lang profiteren van veel voordeel

Laatste voorraad voordeel
Laatste voorraad voordeel

Aantrekkelijk inruilbod op je huidige auto

Neem bijvoorbeeld de
Hyundai i10 Comfort
nu met €2.500,- korting
voor slechts

 €10.495,-

Wilp-Achterhoek viert 25 jarig bestaan 
Dorpsfeest uitbundig
WILP-ACHTERHOEK.- Afgelopen weekend was het groot feest. Stich-
ting Dorpsfeest Wilp-Achterhoek vierde haar 25 jarig jubileum en pakte 
dit groots aan met het oplaten van een 20 persoons luchtballon op zon-
dagavond voor alle prijswinnaars.

Vogelschieten
Vrijdagavond 17 juni startte het feest 
met het vogelschieten voor de jeugd. 
De schutterskoning 2015, Mika Si-
mons, arriveerde bij het feestterrein 
met een tandem en loste het eerste 
schot. Na een spannend verloop 
schoot uiteindelijk Tom Snippe de 
rechtervleugel en de romp van de 
vogel en hij mag zich de nieuwe 
schutterskoning bij de jeugd noe-
men. Tom veroverde daarmee de 
eerste twee tickets voor de luchtbal-
lonvaart. 
Bij de volwassenen ging de strijd 
tussen 78 deelnemers. Het eerste 
schot werd gelost door Gerjo Veene-
man, die vlak daarvoor met een op-
vallende Amerikaanse auto op het 
terrein was onthaald. Al in de eerste 
ronde schoot Frederique Kempink 
de linkervleugel van de vogel. Het 

321ste schot werd gelost door Har-
rie Hoetink en daarmee werd hij de 
nieuwe schutterskoning 2016 van 
Wilp-Achterhoek. Ook koning Har-
rie en zijn koningin Marloes ver-
dienden daarmee twee tickets voor 
de luchtballon. De vrijdagavond 
bleef het nog lang druk en gezellig 
in de feesttent met de band “Blind 
Date”

Kinderochtend
Op zaterdagmorgen scheen het zon-
netje en was het aangenaam vertoe-
ven voor alle kinderen, ouders en 
opa’s en oma’s tijdens de dreumes-
peuter-kleuterochtend. Om 10.00 
werd gestart met het oplaten van 
ballonnen en daarna kon iedereen 
zich uitleven op de springkussens, 
de draaimolen, de skelterbaan, het 
knutselen met foam-klei, ponyrij-
den en nog veel meer. De opkomst 
was groot en de kinderen die op de 
kleedjesmarkt stonden hadden veel 
publiek. Ook ’s middags was het ge-
zellig druk in de feesttent tijdens de 
derde editie van “Wilp-Achterhoek 
got Talent,  de Après-ski Edition”. 
Het publiek werd getrakteerd op 12 
leuke acts. Het duo Beate und Mo-
nica, de Oostenrijkse Alpenzusjes, 
hadden de presentatie in handen 
en brachten daarnaast nog een ode 
aan alle Hansen in de tent, in het 
bijzonder aan de  juryleden Hansi, 
de skileraar, en Wethouder Hans v.d. 
Sleen, de voorzitter van de jury. Bij 
de jeugd ging de winst naar de drum-
mer Rens Wonink , die het nummer 
“No one knows” van Queens of the 
Stone Age vol overtuiging speelde. 

Bij de oudere jongeren ging de strijd 
tussen de Wilpse Meiden en de 
Deurty Daddies. Alles werd uit de 
kast gehaald om de tegenstander af 
te troeven, en uiteindelijk besloot 
de jury dat de Wilpse Meiden de 
winst verdiend hadden.  Zo werden 
er weer vier tickets verdeeld voor de 
ballonvaart. Dj Niels zorgde ervoor 
dat het nog lang gezellig bleef in de 
tent. ’s Avonds waren de band HIKE 
en DJ Sander de grote publiekstrek-
kers. Ondanks het natte weer zat de 
tent goed vol en de sfeer was hele-
maal top. 

WipeOut baan
Zondagochtend is traditioneel de se-
niorenochtend. Het Oosterhuuzens 
Dialectkoor verzorgde een heel ge-
zellig optreden voor alle aanwezi-
gen. Er werd uitbundig meegezon-
gen met het Hollandse repertoire 
van dit koor uit Oosterhuizen. Na 
afloop ging direct de WipeOut baan 
van start. Een fanatieke groep jonge-
ren uit Wilp Achterhoek had samen 
met leden van bestuur een bijzonde-
re WipeOutbaan gerealiseerd. De 14 
teams moesten vol aan de bak: eerst 
onder een net door kruipen, ver-
volgens de helling op klimmen om 
daarna te belanden in een waterbas-
sin. Vervolgens moest men springen 
over de  MegaBalls, een stormbaan 
met grote ballen,  en daarna telkens 
een leeg krat pakken en dit ook nog 
in het juiste vak gooien. Het was een 
heftig parcours en na de manches 
van vijf minuten waren de meeste 
deelnemers gesloopt. De (gedeelde) 
eerste plaatsen waren voor de Melk-
busse en de Stamgasten bij de vol-
wassenen, PROOST! bij de meiden 
en de Lamzakken 2 bij de jeugd. Het 
publiek was in groten getale toege-
stroomd om te genieten van de ca-

priolen op de WipeOut baan. Het 
mooie weer en DJ Niels maakten 
dat de stemming er die middag heel 
goed inzat. 

Luchtballon
Om 17.00 uur werden onder de 
deelnemers aan de WipeOut baan  
vier tickets verloot voor de lucht-
ballon. Daarna werden de laatste 
plaatsen in de 20-persoons luchtbal-
lon via een verloting verdeeld. Aan 
Schutterskoning Harrie Hoetink de 
eer om deze trekking te verrichten. 
Het was spannend en de uitslag was 
erg bijzonder, want er werden tic-
kets gewonnen door mensen die nu 
meekonden met een familielid dat 
reeds een plek in het mandje had 
gewonnen.  Zo gingen een moeder 
en haar dochter met elkaar mee, een 
vader en zijn zoon , twee schoon-
zusjes, vriend en vriendin, ouders 
met hun zoon, schoonmoeder en 
schoondochter, moeder en zoon. 
De uitslag van de  trekking was 
bijna bizar te noemen. Terwijl Duo 
the Band het publiek vermaakte en 
de goochelaar Magic John iedereen 
verbaasd deed staan met zijn vin-
gervlugheid, was het inmiddels tijd 
geworden om de 20-persoons lucht-
ballon op te laten stijgen. Heel Wilp-
Achterhoek was erbij toen de ballon 
tegen 20.00 uur de lucht inging. 20 
Wilp-Achterhoekers, waarvan de 
helft dezelfde ochtend nog niet wist 
dat ze ’s avonds mee de lucht in 
zouden gaan, werden door een grote 
menigte uitgezwaaid. Ze zouden na 
een mooie vlucht, waarbij ze de bo-
ven de wolken zouden varen en een 
hoogte van 2,5 km zouden bereiken, 
veilig landen in Bathmen. Vanwege 
het 25-jarig bestaan ging het Dorps-
feest voor het eerst op de zondag-
avond langer door. Dit kon de grote 
groep aanwezigen wel waarderen. 
Om 22.00 uur was het feest afgelo-
pen  en kon Wilp-Achterhoek en de 
verre omstreken terugkijken op een 
goed georganiseerd en zeer geslaagd 
weekend. 

Uitslagen: 
Vogelschieten jeugd: linkervleu-
gel: Suus van de Kamp, staart: Britt 
Keurhorst, kop: Jochem Broekhof, 
rechtervleugel en romp, schutters-
koning 2016: Tom Snippe
Vogelschieten volwassenen: linker-
vleugel: Frederique Kempink, staart: 
Joost Hekkert, rechtervleugel: John 
Hekkert, kop en romp, schuttersko-
ning 2016: Harrie Hoetink
Wilp-Achterhoek got talent: jeugd: 
1: Rens Wonink, 2: Mirte en Sterre 
3: Oma Haarman en opa Broekhof. 
Volwassenen: 1. Wilpse meiden, 2: 
Deurty Daddies
WipeOut baan: Volwassenen: ge-
deelde eerste plaats, Stamgasten en 
Melkbusse, dames: PROOST! jeugd: 
Lamzakken 2
Winnaars ticket luchtballon: Tom 
Snippe, Niels Snippe, Harrie Hoe-
tink, Marloes Hoetink, Ronald Hak, 
Gerjo Veeneman, Rens Wonink, 
Mirte Gorkink, Marscha Bosman, 
Irma Wonink, Lars van Hulzen, 
Tom Hoetink, Roy Dashorst, Patrick 
Veeneman, Marleen Dashorst, Dian-
ne Gorkink, Leco Diks, Toos Simons, 
Thea Nijman en Robbert Reugebrink 
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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.nl

Dijkverleggingen Ruimte voor de rivier afgerond

Cortenoever en Voorsterklei  
weer voor agrariërs en bewoners

De projecten maken onderdeel uit van de 34 Ruimte voor de Rivierprojecten 

van Rijkswaterstaat, waarmee vier miljoen Nederlanders tegen extreem 

hoogwater worden beschermd. De dijkverleggingen hebben grote gevolgen 

voor de bewoners van het gebied. Diverse bewoners en agrariërs konden 

niet op hun oude plek blijven en hun huis of bedrijf werd verplaatst. Alle 

betrokkenen van Cortenoever en Voorsterklei zijn door Waterschap Vallei en 

Veluwe intensief betrokken bij de totstand koming van de nieuwe inrichting van 

het gebied. Door middel van diverse sessies zijn eisen en wensen in kaart 

gebracht en beoordeeld op de (on)mogelijkheden. Centraal stond de vraag: 

‘zoek met ons mee naar een ontwerp dat het minste pijn doet’. 

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “Het waterschap wilde zoveel mogelijk aan ieders 

belang tegemoet komen. Ik heb enorme bewondering voor de veerkracht 

die mensen hebben getoond in de zoektocht naar een ontwerp. Het vroeg 

veel tijd maar leverde wel iets moois op”. Uiteindelijk leidde dit gebiedsproces 

ertoe dat voor vrijwel iedereen in beide gebieden passende oplossingen 

werden gevonden. “Gelukkig hebben de meeste bewoners van deze 

 verandering uiteindelijk een kans weten te maken”, aldus Nelly Kalfs, directeur 

bij Rijkswaterstaat. Minister Schultz sprak ook haar waardering uit voor  

betrokkenen. Dit deed zij in een film over het doorlopen gebiedsproces, die tijdens  

de bijeenkomst werd vertoond.

Geschenken 
De bewoners van zowel Cortenoever als Voorsterklei ontvingen uit handen van 

Tanja Klip-Martin en Nelly Kalfs een geschenk. In Cortenoever komt een 

‘uitrust- en stilteplek’ op de locatie waar vroeger ’t Halfvasten stond. In 

Voorsterklei hebben de bewoners behoefte aan enkele parkeerplaatsen voor 

recreanten en vissers. Ook krijgen beide gebieden diverse informatiepanelen 

met allerhande informatie over de omgeving én een kunstwerk. Dit alles 

wordt in samenwerking met de bewoners gerealiseerd. 

Wat is er precies gedaan?
In Cortenoever en Voorsterklei zijn landinwaarts nieuwe waterkerende dijken 

aangelegd, waardoor de IJssel meer ruimte krijgt. Delen van de nieuwe 

buitendijkse gebieden zijn afgegraven. De ‘oude’ dijken zijn aan de noord- en 

zuidkant verlaagd.

Alleen bij extreem hoogwater stromen de nieuwe buitendijkse gebieden mee 

met de IJssel en verlagen dan de waterstand in deze rivier bij Cortenoever 

met 35 cm en bij de Voorsterklei met 29 cm. Deze situatie komt gemiddeld 

eens per 25 jaar voor, waardoor de landbouwfunctie in beide gebieden 

gehandhaafd blijft. 

Niet helemaal klaar
Hoewel de gebieden symbolisch zijn overgedragen, zijn de werkzaamheden 

nog niet helemaal klaar. Aannemingsmaatschappij de Vries & van de Wiel werkt de 

komende periode nog aan het plaatsen van omheiningen, de afronding van de 

nieuwe gemalen. De formele, definitieve oplevering aan de beheerders 

(gemeenten Brummen en Voorst en Rijkswaterstaat) vindt plaats als de 

aannemer alle werkzaamheden in het veld heeft afgerond en als alle 

 administratieve zaken gereed zijn. Dit is naar verwachting eind oktober 2016. 

Ruimte voor de Rivier
De dijkverleggingen in Cortenoever en Voorsterklei zijn twee van de ruim 

dertig projecten van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier. De 

Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. 

Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl tussen de dijken 

maar weinig ruimte is. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. 

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het overstromingsgevaar te keren;  

de waterstand in de rivieren moet omlaag. 

Daarom geven Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en provincies 

onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het 

verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. 

We werken samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het 

 rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving. Zie voor meer 

 informatie www.ruimtevoorderivier.nl 

Klaar met werken aan waterveiligheid zijn we in Nederland nooit. Ook na 

Ruimte voor de Rivier blijven maatregelen nodig om ons land te beschermen 

tegen overstromingen. Kijk voor meer informatie op www.ruimtevoorderivier.nl

Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe gaven op 15 juni Cortenoever en Voorsterklei symbolisch terug 

aan de agrariërs en bewoners. Na tien jaren van planvorming, ontwerpkeuze, procedures en realisatie zijn de 

werkzaamheden voor de dijkverleggingen zo goed als afgerond en keert de rust in beide gebieden terug.

“Tijdens het opleverfeest gaf zandkunstenaar Gert van de Vijver een mooie voorstelling over het gebiedsproces”

Tanja Klip-Martin, Nelly Kalfs, Co Veenendaal

Workshop eten met aandacht
LOENEN.- Dinsdag 28 juni geven gewichtsconsulent Hanneke Nieuwen-
huis en mindfulnesstrainer Jantine Peters een workshop met de titel 
‘Eten met aandacht’. Eten met aandacht ofwel ‘mindful eten’, hoe doe 
je dat? En: hoe kun je het volhouden in de hectiek van alledag, of op 
lastige momenten? Daarover gaat deze workshop.

Eten met aandacht heeft alles te ma-
ken met jezelf beter leren kennen, 
vriendelijke aandacht hebben voor 
hoe het met je gaat en weten wat je 
nodig hebt. Als je met meer aandacht 
gaat eten, leidt dat tot een meer ple-
zierige relatie met eten, maar ook tot 
meer inzicht in waarom je eigenlijk 
eet en tot bewustere keuzes. 

Mindful en aandachtig omgaan met 
eten, betekent meer genieten. Het 
gaat er niet zozeer om wat je eet, 
maar hoe en waarom. In deze work-
shop leer je je eetgedrag te onderzoe-
ken, in plaats van te veroordelen. 

Het biedt je inspiratie en praktische 
tips om dichterbij een ontspannen 
relatie met eten te komen.
De workshop duurt van 19.30 tot 
21.30 uur en vindt plaats in de prak-
tijkruimte aan de Zilvensebroekweg 
57 in Loenen. De kosten bedragen 18 
euro. 

Meer informatie: www.aandacht-
geeftjekracht.nl, www.hannekenieu-
wenhuisgewichtsconsulent.nl

Opgeven bij Hanneke Nieuwenhuis: 
tel. 06-30 77 0111 of hanneke.nieu-
wenhuis@kpnplanet.nl

Raadslid Hogervorst dient ontslag in 
TWELLO.- Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag 20 juni 
is de heer P.T.M Jonkman beëdigd tot nieuw raadslid. Aanleiding hier-
voor is het feit dat de heer F.W. Hogervorst zijn ontslag als raadslid heeft 
ingediend. 

Op 1 november 2014 heeft de heer 
Hogervorst een motorongeluk gekre-
gen terwijl hij onderweg was naar 
een D66-congres. Helaas verliep het 
herstel niet zoals gehoopt en heeft 
hij het advies van de arts gekregen 
om minimaal 1 jaar te stoppen met 
dingen die veel tijd en energie vra-
gen. Hier hoort het raadslidmaat-
schap bij. Burgemeester Jos Penninx 
gaf een aantal dingen aan die de raad 
erg gaat missen: “ zijn gedrevenheid 
inhoudelijk en zijn eveneens goed 
ontwikkelde relativeringsvermogen, 
zijn instelling: samenwerken als 
het kan, profileren als het moet, zijn 
humor en dan met name zijn woord-

grapjes en tot slot zijn jeugdige, on-
deugende uitstraling”.  De heer Ho-
gervorst was een zeer gewaardeerd 
raadslid, die zich met name richtte 
op de ruimtelijke ordening en wo-
ningbouw, met soms een uitstapje 
naar het sociaal domein. Hogervorst 
heeft er onder andere voor gezorgd 
dat de moties ‘ grond onder de voe-

ten’ en ‘ statushouders en woningen’  
zijn aangenomen. Ook heeft hij een 
belangrijke bijdrage geleverd voor de 
realisatie van glasvezel in het bui-
tengebied. De heer Hogervorst sloot 
af met de woorden:  “Bedankt voor 
de waardering, dit is geheel weder-
zijds. Je moet soms een keuze maken 
en verstandig zijn, maar dat betekent 
niet de keuze leuk is om te maken. 
Over 2 jaar hoop ik dat jullie mij 
weer terugzien tijdens de nieuwe 
verkiezingen. Bedankt voor de hele 
interessante tijd en tot ziens.”  

volg ons ook op social media 
www.voorsternieuws.nl

http://www.aandachtgeeftjekracht.nl
http://www.aandachtgeeftjekracht.nl
http://www.hannekenieuwenhuisgewichtsconsulent.nl
http://www.hannekenieuwenhuisgewichtsconsulent.nl
mailto:hanneke.nieuwenhuis@kpnplanet.nl
mailto:hanneke.nieuwenhuis@kpnplanet.nl
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U beweegt ons 

Bij Sensire beseffen we dat de veranderingen mensen onzeker maken. Kan ik nog wel zorg of ondersteuning 
krijgen? En zo ja, wie betaalt dat? Een prettige gedachte: bij ons kunt u met elke vraag terecht. 

Of u nu informatie zoekt, zelf nodig heeft of eens rondkijkt voor een ander. Samen met u bekijken we de mogelijk-
heden. Daarbij nemen we de tijd om uitgebreid in te gaan op uw persoonlijke situatie. Om aan te sluiten bij wat u 
belangrijk vindt. Wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Op het gebied van regels, maar ook als 
het gaat om nieuwe vormen van zorg. Uw vragen bewegen ons. Daarom vinden we altijd een oplossing die bij u past. 

Heeft u een vraag op het gebied van gezondheid, zorg of welzijn? Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige in 
de gemeente Voorst: 
Frank Bouwmeester (06 23 55 22 15), Yvette Cents - Pekkeriet (06 12 81 02 85), Petra Harmsen (06 10 76 27 19). 

Heb ik morgen 
nog zorg?

Wilt u meer weten? 

De wijkverpleegkundige in Voorst is 24/7 
bereikbaar via (0571) 29 80 46.
U kunt Sensire ook bereiken op 

0900 - 88 56 en www.sensire.nl

Vrijdag 24 juni opening Club Steaks BV 

Vleesverkoop... maar dan anders
TWELLO.- Henny Wolff, eigenaar van HC Wolff BV, heeft een nieuw 
concept bedacht. Hij wil zijn producten niet alleen aan de horeca verko-
pen, maar ook de thuiskok laten profiteren. Vanaf 24 juni kunnen ook 
particulieren op vrijdag- en zaterdagmiddagen vlees van hoge kwaliteit 
onder de nieuwe naam Clubsteaks BV kopen, om thuis hun gezin of 
gasten te verwennen.  Want steeds meer smaak- en kwaliteitsbewuste 
consumenten kiezen voor het beste rundvlees. Duurzaamheid en dier-
welzijn zijn belangrijke pijlers. 

Onder de naam ‘Wolff Vlees Neder-
land’ heeft Henny samen met zijn 
broer Jannes in 1973 een bedrijf 
opgericht, dat toentertijd vanuit het 
slachthuis in Apeldoorn werkte en 
later in het leegstaande fabrieks-
pand van Friki Pluimveeslachterij 
voortgezet werd tot 1997. Terug-
kijkend liggen de wortels van zijn 
liefde voor het vak al in zijn jeugd. 
Vader was veehandelaar en op zijn 
achttiende vertrok Henny voor sta-
ge en werk enkele jaren naar Italië. 
Daar heeft hij veel geleerd, verschil-
lende ontwikkelingsstadia doorlo-
pen en bovendien kennis gemaakt 
met vele relaties in heel Europa, 
wat hem later geen windeieren 
heeft gelegd. 

Nieuw concept
Na sluiting van de slachterij heeft 
Henny zich helemaal geconcen-
treerd op de handel en in Wilp kan-
toor gehouden. Al een tijdje had 
men het dichtbij gelegen gebouw 
van de Rabobank in het vizier, dat 
al een poosje te koop stond. Een 
mooie overzichtelijke en centrale 
ligging aan het kruispunt Molenal-
lee - Rijksstraatweg. Begin vorig jaar 
werd uiteindelijke de knoop door-
gehakt en het pand aangekocht. 
“Boven zouden de kantoren komen, 
maar wat doen we met de oude 

bankruimte op de begane grond?”, 
vroeg men zich af. Na een korte 
brainstormsessie werd een creatieve 
oplossing gevonden: een ‘Proeflo-
kaal’. “Wij willen graag ons product 
aan klanten laten proeven. Dat geldt 
zowel voor de horeca als voor de 
‘thuiskok’ die waarde hecht aan een 
eerlijk stukje vlees van hoge kwa-
liteit”, benadrukt de eigenaar, “en 
natuurlijk streven wij een gunstige 
prijsstelling na en zullen de prijs-
kwaliteitverhouding op een goede 
manier tot uitdrukking brengen.” 

Het idee werd enthousiast door 
alle betrokkenen ontvangen. Een 
geheel nieuw concept dus. Het is 
een kwestie van ontwikkeling en 
verruiming van de basisactivitei-
ten en uitbreiding naar de particu-
liere markt. Henny: “Wij willen ook 
graag de klant informeren over het 
kruiden van vlees en de bereiding. 
Een interactieve relatie met onze 
klanten zouden wij op prijs stellen 
en hopen op terugkoppeling over 
hun ervaringen met ons product 
door persoonlijk contact. Alleen op 
deze manier kun je tegemoetkomen 
aan de wensen van de klant en een 
betrouwbare partner zijn.” 

Het grootste gedeelte van het ge-
produceerde rund- en kalfsvlees 

komt als eindproduct uit de om-
geving. De koeien en kalveren zélf 
kunnen afkomstig zijn uit de streek 
of uit andere landen, maar er is al-
tijd transparantie als de klant er 
meer over wil weten. Henny raakt 
niet uitgepraat als hij het over de 
nieuwe zaak heeft, die hij samen 
met Fraukje Kolkman en  Alex 
Kalden verder gaat ontwikkelen 
en invullen, de winkel zal worden 
gemanaged door Ton van Bussel.  

Vrijdag 24 juni zal de zaak voor het 
eerst om 14:00 uur voor haar klan-
ten de deuren openen. 

De openingstijden zijn vooralsnog: 
vrijdag van 14.00-19.00 uur en za-
terdag van 11.00-15.00 uur. 

Wilhelminabrug afgesloten?

Met een gratis e-bike 
toch snel op het werk

TWELLO.- Van 18 juli tot en met 21 augustus is de Wilhelminabrug in 
Deventer afgesloten voor het autoverkeer vanwege groot onderhoud. 
Wil je toch op tijd op je werk zijn en tegelijk iets goeds doen voor je ei-
gen gezondheid en het milieu? Maak dan gebruik van een gratis e-bike 
tijdens de E-bike probeerweken van Slim Reizen Stedendriehoek. Twee 
weken lang kunnen 100 deelnemers fluitend over de brug! 

Wat houden de E-bike probeerwe-
ken in?
-  Je rijdt normaalgesproken met de 

auto over de Wilhelminabrug van 
en naar je werk

-  Je ruilt je auto twee aaneengeslo-
ten weken in voor een gratis e-
bike, in de periode van 1 juli tot 
en met 31 augustus

-  Bevalt het fietsen? Dan kun je na 
afloop van de probeerweken een 
e-bike kopen met 30% korting

Zorg dat jij een van de honderd 
deelnemers bent
Er staan honderd e-bikes klaar 

voor gebruik. Is één daarvan voor 
jou? Meld je dan meteen aan, want 
vol=vol. Ga naar www.slimrei-
zenstedendriehoek.nl/e-bikepro-
beerweken. Daar vind je ook meer 
informatie over de spelregels en ac-
tievoorwaarden.

Informatie over 
werkzaamheden
Kijk voor meer informatie over de 
werkzaamheden aan de brug en de 
verkeershinder op www.rijkswater-
staat.nl/onderhoudwilhelminabrug. 
Rijkswaterstaat voert het onderhoud 
aan de brug uit.

http://www.rijkswaterstaat.nl/onderhoudwilhelminabrug
http://www.rijkswaterstaat.nl/onderhoudwilhelminabrug
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Vrijdag  1 juli 
  (thema Terwolde@TheBeach)

Zondag  3 juli

Zaterdag  2 juli

16.00-21.00  Zomermarkt OVT

TERWOLDE @ THE BEACH

Martijn Beekman
Zeedijk 29
7397 NS Nijbroek
Tel. 06 28 78 21 95
B.g.g. (0571) 29 18 04
info@hoveniersbedrijf-bmm.nl

T. 0571 703003 - Twelloseweg 77T - Terwolde  T. 0571 202303 - Twelloseweg 77T - Terwolde  

Zonnepanelen 
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LED verlich�ng 
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Zonnepanelen sets 

Mini-panelen 

Solar gadgets 

Toebehoren 

LED verlich�ng 

T. 0571 703003 - Twelloseweg 77T - Terwolde  
T. 0571 202303 - Twelloseweg 77T - Terwolde  

Rabo Young Ambition 
komt langs met taart
REGIO.- Donderdag 16 juni was het weer zo ver: de Taartenactie! Elk 
jaar deelt de jongerenraad van Rabobank Apeldoorn en omgeving taar-
ten uit aan geslaagden in de gemeente Voorst. 

Repair Café Twello 
campingspecial

Happy New Beer 
Party bij Pampus
POSTERENK.- Sinds medio juni 
is Stichting Pampus overgestapt 
naar de Koninklijke Grolsch B.V. 

Een grote stap in de geschiedenis 
van de stichting waar al meer dan 20 
jaar Heineken uit de tap kwam. Dit 
willen de vrijwilligers van Pampus 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Daarom is er op zaterdag 25 juni de 
enige echte Happy New Beer Party.  
Ook is er deze avond een bierproe-
verij. De winnaar gaat aan de haal 
met de titel: `Pampus Bierkenner 
2016`. Entree is deze avond gratis. 
Er kan om een legitimatiebewijs ge-
vraagd worden.

volg ons ook op social media 
www.voorsternieuws.nl

TWELLO.- Zaterdag 25 juni wil het 
team van Repair Café de mouwen 
opstropen om vóór de zomerstop 
zo veel mogelijk te repareren. Denk 
aan huis-, tuin- en keukenappa-
raten, elektrisch of zonder snoer, 
kapotte kampeer- en campingspul-
len, gescheurde afritsbroeken, losse 

lusjes of zelf een winkelhaak in een 
slaapzak. Extra zomer special: Knip 
en knoop je eigen oude T-shirts met 
onze hulp tot een hip strandshirt of 
easy strandtas. Want: Weggooien? 
Mooi niet! Kom 25 juni tussen 10 en 
14 uur naar Kringloopwinkel Twel-
lo, Koppelstraat 57. 

Stefanna (voorzitter van de Rabo 
Young Ambition ): ‘We doen dit al 
jaren en de verraste gezichten en 
reacties blijven leuk. De één heeft 
hard voor zijn examen moeten blok-
ken en de ander draait zijn hand 
er niet voor om. Maar het blijft een 
hele prestatie!’ 

De Rabo Young Ambition bestaat 
uit een groep van elf jongeren. Zij 
werken niet bij Rabobank Apel-

doorn, maar komen maandelijks bij 
elkaar om ‹bankzaken› te bespreken 
of om leuke activiteiten voor jonge-
ren te organiseren. De Taartenactie 
is één van deze acties. Ze speuren 
alle straten af, opzoek naar vlaggen 
met rugzakken.
 
Het kan natuurlijk zijn dat de RYA 
niet bij jou is langs geweest om je te 
feliciteren. Bij deze alsnog gefelici-
teerd. Hoera, je bent geslaagd! 



AOC-Oost
JUMBO  Twello
Wensink Mercedes-Benz 
Voorster Nieuws
Laura Pladdet
Decoverf
Spectron B.V.
Koelweb Koeltechniek B.V.

Café de Doedel
JANN Products B.V.
Van Niel installatietechniek b.v.
Anytime Fitness
Homan Juridisch Advies
Buitenkids
Timmermans Modestoffen B.V.
Vigilat beveliging
Glas-Groep Deventer B.V.
J&R Dienstverlening
Blanche Mode Deventer
100% jezelf
Leerkes Motofun
Via Design
De Megafoon

Overmars Tuin & Park
Musdeco
Repower
Oonk Primera
TWW Wegenbouw
Dommerholt FM
Xcellent Personal Training
Aann. Bedr. Gebr. Horstink 
Expert Twello
SPORT 2000 BUITINK Twello
Kapsalon Korten
Van den Belt makelaars
Foto EVERT van de WORP
Berends en Slump
Profi le Hafkamp
Wijnholtz Optiek
Welkoop Albers
FRENDZ for your hair
Installatiebedrijf Kerkhof
De waardige Waard
Veldwijk
Lef onderwijsadvies
WDG Architectenbureau
Autobedrijf Jan de Croon B.V.
Hotel Restaurant Taverne

Van den Belt Makelaars
Blokker Twello
Le Clercq Planontwikkeling
Scorpio Investeringsmij
Intermezzi
Basselt 22 B.V.
Fotovakschool Apeldoorn
No.5 Skincare
Witteveen + Bos
Atlasco Beheer B.V.
Aan de Stegge
Schildersbedrijf Nijhof & Zn.
Kapsalon Koolman
Roy v Bezijunen
Buurman Vleesch & Vis
Inexceon
Schimmel & Plante Accountants
Schildersbedrijf Bob Rijkenberg
Brouwers accountants & adviseurs
Nu en Dan Waarneming, artsen
Design Veranda International BV
Fysiotherapeut Arendsen Deventer
Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra
West-Int Consultancy & Interimdiensten
Van Drimmelen Noordman Slaghekke notariaat

Lionsclub Voorst Lionsclub Voorst

Bedankt sponsoren 
van de Jumbo Run 2016

Vrolijke gezichten tijdens Jumbo Run
TWELLO.- Zaterdag vormde het AOC gebouw de ‘pauzeplek’ voor de jaarlijkse 
Jumbo Run. De Lionclub Voorst had de stichting Jumbo Run uitgenodigd de 
tocht enkele uurtjes te onderbreken voor een lunch en een aantal activiteiten.

Het was een waar spektakel, de binnenkomst 
van zijspancombinaties, politiebegeleiders  en 
natuurlijk de opgetogen gezichten van de kin-
deren in ‘bakjes’. Ruim honderd motoren met 
zijspan, met daarin 120 lichamelijk gehandi-
capte kinderen, reden door Voorst, Posterenk 
en vervolgens via de Iordensweg Twello bin-
nen. Op de IJsbaanweg stond een grote boog 
met de tekst “Welkom Jumbo Run” waar ze 
onderdoor reden. Begeleid door twintig eigen 
verkeersregelaars op motoren en dertien mo-
toragenten in functie van de KLPD reed deze 
vijftien minuten durende karavaan naar het 
AOC-Oost. Vanuit Arnhem en Ede hadden ze 
al een schitterende tocht achter de rug via de 
Posbank. Met alle motorrijders en verzorgers 
telde het gezelschap 430 personen. 

Aangekomen bij het AOC-Oost kreeg iedereen 
een lunchpakket en werden de deelnemers 
welkom geheten door de voorzitter van de Li-
onsclub Voorst, Paul Akkermans, en de loco-
burgemeester Hans van der Sleen. Een clown 

nam op een ludieke wijze het programma over 
om er een feest van te maken. De Lionsclub 
Voorst had het terrein van het AOC ingericht 
met verschillende attracties, zoals een spring-
kussen, Pizza Piaggio, BBQ, VW Creperie, 
suikerspin, ijscokar, schminken, djembé en 
springkussens. Het AOC-Oost heeft alle mo-
derne voorzieningen en was een bijzonder ge-
schikte lokatie voor deze kinderen. 

Om half drie werd iedereen verzocht om de mo-
toren weer op te zoeken voor de terugtocht. De 
weergoden waren redelijk goedgezind: tijdens 
het vertrek kwam er toch nog een verdwaal-
de wolk over. Met de motoragenten voorop 
maakte de karavaan nog een tocht door Twello 
om een bedankje te brengen aan één van de 
sponsoren, ‘Jumbo Binnendijk’. Richting het 
industrieterrein reed men onder de grote boog 
met de tekst ‘Goede Reis Jumbo Run’ en werd 
de terugreis vervolgd. Dit was de 53ste tocht. 
De Lionsclub Voorst kan terugkijken op een ge-
slaagde actie voor een goed doel.

Op verzoek van De Lionsclub heeft motorclub ‘de Megafoon’ afgelopen zaterdag haar 
medewerking verleend aan het slagen van de Jumbo Run 2016. Een groot aantal club-
leden heeft alles in het werk gesteld om deze kinderen een onvergetelijke dag te bezor-
gen. Om het een en ander in goede banen te leiden is vooraf het parcours verkend en 
gereden samen met de motorrijders van de Nijmeegse motorclub ‘Keizer Karel’.
Motorclub ‘de Megafoon’ heeft gemeend zich hierbij ten volle te moeten inzetten, zodat 
de  begeleiders van deze JumboRun tijdens het verkennen van 
de route en de in de route aanwezige lastige punten, werden 
voorzien van koffi e en een smakelijke lunch. Een en ander heeft 
plaats gevonden op zaterdag 4 juni en op zaterdag 11 juni. 
De leden van de Nijmeegse motorclub waren bijzonder enthou-
siast over de ontvangst die zij kregen bij ‘de Megafoon’.
Als dank werd door de begeleiders een aandenken overhandigd 
aan motorclub ‘de Megafoon’ te weten een bronzen olifant, als 
symbool van een meer dan geslaagde  JumboRun. 



NIEUW IN TWELLO!
Overheerlijk, onbeperkt 
Asian tapas eten

Openingstijden: Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen)
Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.30 en zondag 12.00 - 21.30

Dinsdag t/m donderdag      € 17,50
 P.P.

Vrijdag t/m zondag       € 19,50
 P.P.

Tegen inlevering van deze bon speciale aanbieding ter introductie 
geldig t/m zondag 17 juli 2016 reserveren gewenst

�

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

Kinderen 4 t/m 11 jaar Leeftijd +  € 2,-
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Molenstraat Twello verwelkomt 
kersverse ondernemer
Bloemist neemt intrek in voormalig onderkomen van 
Groentehal Gensen
TWELLO.- Enkele familieleden en vrienden zagen het al jaren aan-
komen. Wellicht zelfs al voordat ze het zelf door had. Iemand die zo 
gepassioneerd over haar vak vertelt en haar eigenzinnige visie over 
bloemen, planten en interieurdecoratie het liefst met zoveel mogelijk 
mensen deelt, zal ongetwijfeld nog eens haar eigen bloemenwinkel be-
ginnen. Eindelijk is het dan zover: Melissa Lilian Kiffen gaat eind deze 
maand letterlijk en figuurlijk de bloemetjes buitenzetten.

Op 28 juni aanstaande opent deze 
ambitieuze ondernemer een bloe-
menwinkel genaamd “Lily&” aan 
de Molenstraat 28 te Twello. Samen 
met haar moeder gaat Melissa haar 
droom verwezenlijken in de wijk 

waarin ze opgegroeid is. Het begon 
als vijftienjarige met een weekend-
baantje in die kleurrijke branche. Ze 
vond het werk zo leuk dat ze er di-
rect een opleiding in is gaan volgen 
en ondertussen werkzaam bleef als 
bloemist. Door haar gedrevenheid 
en enthousiasme kwam Melissa al 
gauw in vaste dienst en inmiddels 
beschikt ze al over veertien jaar er-
varing in de wereld van bloemen en 
planten. Haar expertise is maatwerk 
op basis van smaak en wensen met 
prachtige bruids- en rouwarrange-
menten als eindresultaat. «Tijdens 
een persoonlijk gesprek neem ik 
altijd graag in alle rust de tijd om 
goed te luisteren naar alle wensen 
omtrent deze belangrijke bloemstuk-
ken», aldus Melissa.

Volgens omstanders is de eigen 
bloemenzaak nu al een schot in de 
roos. Uiteindelijk gaat het er name-
lijk om dat je doet waar je blij van 
wordt en juist dat straalt er bij de 

29-jarige Melissa iedere dag vanaf. 
Ze kan niet wachten om haar crea-
tieve ideeën volop te benutten en 
iedere bezoeker niet alleen van bloe-
men te voorzien maar tevens van 
een stukje persoonlijk (interieur)
advies. «Is er behoefte aan iets dat 
ik niet in mijn winkel heb staan, dan 
ga ik er voor mijn klanten achteraan 
en haal ik het alsnog in huis», ver-
telt de trotse eigenaresse van Lily& 
enthousiast. Die persoonlijkheid is 
haar grootste kracht volgens vader 
en moeder Kiffen, die haar op alle 
mogelijke manieren steunen tijdens 
het spannende avontuur dat het on-
dernemerschap is. «We zijn ontzet-
tend trots dat ze deze stap waagt» 
vertellen zij ons.

De naam van de nieuwste bloemen-
winkel van Twello is een afgeleide 
van allerlei familienamen. Zo is Lili-
an niet alleen de doopnaam van Me-
lissa, maar is de naam van haar moe-
der Mily er tevens aan verbonden. 
Lily& opent op 28 juni aanstaande 
haar deuren met een leuk presentje 
voor de eerste honderd klanten. Er 
is nu al veel belangstelling voor de 
feestelijke opening, “maar gelukkig 
is er voldoende koffie en gratis par-
keergelegenheid”, vertelt de glimla-
chende Melissa ons geruststellend.

Wandelvierdaagse 
in Klarenbeek
KLARENBEEK.- Over een kleine week is het zover: de zesde editie van 
de Klarenbeekse Wandel4daagse. Dinsdag 28 juni zal om 18.30 uur het 
startschot klinken voor de deelnemers van alle afstanden. 

Bij de Wandel4daagse is er, net als 
de afgelopen jaren, de keuze uit 3 
loopafstanden: de 3, 7 en 12 kilo-
meter. De inschrijvingen lopen op 
dit moment al aardig storm. Wil je 
deelnemen aan de Wandel4daagse 
geef je dan snel op. Deelname kost 
€ 5,00 voor kinderen (t/m 17 jaar) en 
voor een volwassene (vanaf 18 jaar) 
€ 7,50. De organisatie wil de mensen 

die allemaal mee willen doen, zo-
veel mogelijk verzoeken zich op te 
geven via de website van SC Klaren-
beek, www.scklarenbeek.nl. Je vindt 
het inschrijfformulier onder het 
kopje activiteiten. Als er vragen zijn 
kan er contact opgenomen worden 
met vierdaagse@scklarenbeek.nl of 
06-30 72 33 85. Deelname is vanzelf-
sprekend op eigen risico.

Swingend en spetterend 
slot D.E.S. in de les

HALL.- Woensdagavond 15 juni werd de eindpresentatie gehouden van 
“D.E.S. in de les”, dit is een muziekproject dat door de Hallse muziek-
vereniging Door Eendracht Sterk (D.E.S.) wordt aangeboden aan de 
leerlingen van groep 4 t/m 6 van basisschool de Vossestaart in Hall. In 
het project, dit jaar al voor de vierde keer gehouden, krijgen de leerlin-
gen tien muzieklessen van een uur om op die manier kennis te maken 
met muziek. 

De eerste les wordt klassikaal ge-
geven en daarbij zijn alle docenten 
aanwezig. Hierna wordt de klas in 
drie groepjes verdeeld en iedere 
groep krijgt daarna drie lessen op 
saxofoon verzorgt door docent Edgar 
Lutke, drie lessen op koper blaasin-
strumenten verzorgt door docente 
Liesbeth Vernout en drie slagwerk-
lessen door docent Geert-Jan Dijker-
man. Tijdens deze lessen maken de 
leerlingen kennis met de verschil-
lende instrumentgroepen van een 
fanfare en leren ze de grondbeginse-
len van het bespelen ervan.

Tijdens de slotpresentatie lieten de 
leerlingen horen wat ze in slechts 
drie lessen hebben geleerd. Onder 
de bezielende leiding van de drie 

docenten werd het een meer dan 
swingende avond waarbij het en-
thousiasme er van af drop. Tussen-
door bracht het leerlingenorkest en 
de slagwerkgroep van D.E.S. ook 
nog een aantal nummers ten gehore 
om aan de kinderen en het aanwezi-
ge publiek te tonen wat het spelen in 
orkestverband nu precies betekent.
Aan het slot van de avond ging 
het dak van verenigingsgebouw de 
Wheme, waar deze happening werd 
gehouden, er bijna letterlijk vanaf 
want er werd door alle leerlingen 
samen afgesloten met het zeer swin-
gende nummer ‘Uptown funk’. Al 
met al een spetterende avond en een 
meer dan geslaagd project, wat vol-
gend schooljaar zeker weer een ver-
volg zal gaan krijgen. 
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KAPSALON - NAGELSTUDIO - SCHOONHEIDSSALON - 
ZONNEBANK - PEDICURE - WELLNESS PRACTIONER

Go Ahead Eagles oefenen weer in Terwolde
TERWOLDE.- Terwijl de spelers 
en technische staf van Go Ahead 
Eagles, de kersverse eredivisionist, 
momenteel nog genieten van een 
welverdiende vakantie, werpt het 
nieuwe voetbalseizoen zijn scha-
duw alvast uit. Over iets meer dan 
vier weken begint Go Ahead Eagles 
aan de voorbereiding van eredivisie-
jaargang 2016/17. Op maandag 27 
juni om 10.00 uur vindt onder lei-
ding van trainer Hans de Koning de 
eerste training plaats. De eerste om-
wentelingen van de bal zullen voor 
Go Ahead Eagles traditiegetrouw 
plaatsvinden op de uitstekend on-
derhouden sportvelden van sv Ter-
wolde. Trainingen vinden dagelijks 
plaats vanaf 10:00 uur en 14:00 uur 
(wijzigingen voorbehouden). 

Op sportcomplex, De Wolder-
marck, wordt op zaterdag 2 juli ook 
de eerste oefenwedstrijd gespeeld 
tussen Go Ahead Eagles en het eer-
ste elftal van sv Terwolde. Voorals-
nog ziet het oefenprogramma van 
Go Ahead Eagles in Terwolde er als 
volgt uit: za 2 juli sv Terwolde – Go 
Ahead Eagles  aanvang wedstrijd 
15:00 uur; za 9 juli Go Ahead Ea-
gles  – team VVCS    aanvang wed-
strijd 15:00 uur; za 16 juli Go Ahead 
Eagles – Excelsior aanvang wed-
strijd 15:00 uur; za 23 juli Go Ahead 
Eagles – Schalke 04 U23  aanvang 
wedstrijd 19:00 uur. Voor de overige 
oefenwedstrijden van de GA  Ea-
gles verwijzen wij u gaarne naar: 
www.ga-eagles.nl/voorbereiding-
201617-start-op-27-juni-terwolde

Parkeren
Sv Terwolde heeft weilanden aan 
zowel de noord- als zuidkant van het 
dorp gehuurd om de parkeeroverlast 
tot een minimum te beperken. 

Parkeerterreinen worden duidelijk 
aangegeven en u wordt middels bor-
den met ‘P’ hier naartoe verwezen: 
weiland aan de Kolkweg (ingang 
dicht bij de Bandijk) of aan de Mo-
lenweg. 

file:///Volumes/Voorster%20Nieuws/Opmaak/%20%20%20%20%20%20%20%20VN%202016/Week%2025/redactie/x-apple-data-detectors://7
file:///Volumes/Voorster%20Nieuws/Opmaak/%20%20%20%20%20%20%20%20VN%202016/Week%2025/redactie/x-apple-data-detectors://8
http://www.scklarenbeek.nl
http://www.ga-eagles.nl/voorbereiding-201617-start-op-27-juni-terwolde/
http://www.ga-eagles.nl/voorbereiding-201617-start-op-27-juni-terwolde/


Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 20 juni t/m zondag 26 juni. Week 25.

Heineken 
bier     
 krat 24 flesjes à 300 ml 

< 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

9.39 14.99 
MAX. 4 
KRATTEN
PER KLANT

 Lay’s Superchips of 
Cheetos Nibb-It, Chipito, 
Spinners of Ringlings
 zak 110-215 gram 0.99

1.41 
 1.13 

Iglo 
Roerbak sensatie     
 zak 450/475 gram 2.99 4.89 

3.84 

35.94 

 Hacienda 
Argentijnse 
wijn          
 6 flessen à 750 ml 
naar keuze  

< 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

6 HALEN 
= 

3 BETALEN

FRUITIG
& SOEPELVOL & 

KRACHTIG

Groentebox  
per doos

5.00
10.00

Groentebox
per doos

op=op

50% KORTING

Varkenshaas 
culinair
per kilo 9.90 0.99

1.74 099
PER 100 GRAM

 Authentiek 
vloerbrood     
 wit, zonne of 
donker meergranen 
 per stuk 0.99 1.99 099

50% KORTING

 Op & Top vers uit eigen oven! 

 Nectarines, 
perziken of 
platte perziken   
500 gram 1.29

2.61

Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1
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Combinatie van Brummen 
wint Chateaudun
TWELLO.- Vorige week werd de dagfondvlucht (500- 750 km) vanuit Chateaudun 
verplaatst van zaterdag naar zondag omdat het weer in Midden- en Noord-Frank-
rijk niet geschikt was om de duiven te lossen. Zondagmorgen waren de omstandig-
heden veel beter en konden de duiven om kwart voor negen aan de thuisreis van 
gemiddeld 572 km beginnen.

De dagfond is een speciale discipline bin-
nen de duivensport. Naast speciaal voor 
deze afstanden gefokte duiven is er een 
speciale verzorging nodig. De korte dag-
fondvluchten kunnen nog wel gespeeld 
worden met de snelle duiven maar vaak 
moeten die dan zo diep gaan dat ze weken 
nodig hebben om van de inspanningen te 
bekomen. De dagfond is eigenlijk een lan-
ge sprint van 6 of meer uren vliegen. Naast 
dat de duiven het zo lang moeten kunnen 
volhouden is het handhaven van een hoge 
gemiddelde snelheid natuurlijk ook van 
belang om zo hoog mogelijk in het klasse-
ment te eindigen. 

Het is ideaal als een liefhebber zich hele-
maal toelegt op dit onderdeel of als hij spe-
ciaal voor deze vluchten over een afdeling 
in het hok beschikt. Dit heeft alleen maar 
voordelen in het verzorgen van deze dui-
ven na een vlucht en in voorbereiding naar 
de volgende vlucht. Het voedingspatroon 
en de arbeid/rust-verhoudingen liggen bij 
deze duiven toch weer anders dan bij de 
sprinters. Bij de winnaars van de vlucht, 
Frits en Sven van Brummen, is er echter 
helemaal geen sprake van specialisatie of 

aparte afdelingen. Zij spelen het hele pro-
gramma, van 80 tot 1100 km., op een zeer 
beperkte accommodatie met een beperkt 
aantal duiven. Toch zijn zij al jaren het 
beste allround-hok van Steeds Verder. Op 
alle onderdelen zitten ze altijd in de top 
van de klassementen. De ambitie druipt 
dan ook af van deze vader-zoon-combina-
tie af, iets wat bij de familie van Brummen 
in de genen zit.
Dat specialisatie wel degelijk zijn vruch-
ten afwerpt zien we weer aan de mooie 
klasseringen van Annet Jutten. John Ro-
mein wurmt zich daar nog net tussen. Hij 
beschikt wel over de juiste duiven voor 
de dagfond maar het is er nog niet van ge-
komen om daar een aparte afdeling voor 
vrij te maken, iets wat zeker voor komen-
de winter op het programma staat. Rein 
Evers, Bram Scherpenzeel en Jan Ketelaar 
completeren de top 10 met allen 1 fraaie 
notering.

Top 10 Chateaudun: 1,7. Comb. van Brum-
men, 2,8. John Romein, 3,9,10. Annet Jut-
ten,  4. Rein Evers, 5. Bram Scherpenzeel, 
6. Jan Ketelaar.

Vrolijke afsluiting 
voetbalseizoen VV Voorst F1

De Boerehofstee in halve finale 
landskampioenschap
WILP.- Het eerste herenteam van De Boerehofstee uit Wilp staat in de 
halve finales van het landskampioenschap. Een 3-1 tussenstand na de 
singles was in de kwartfinale voldoende voor de overwinning om door 
te gaan naar de halve finale. 

Het leek een zeer lastige dag te gaan 
worden aangezien De Boerehofstee 
in de poulefase ook al tegen Vianen 
had gespeeld. Toen werd het 3-3. 
Onno Kloosterboer begon de eerste 
wedstrijd tegen de sterk spelende 
Thorsten Sollie. De mannen hadden 
elkaar eerder deze competitie ook 
al getroffen en hierin was Sollie de 
sterkste in twee sets. Ook deze keer 
bleek Sollie de sterkste, nu had hij 
echter drie sets nodig. De partij ging 
gelijk op en de rally’s waren lang. 
De eerste set was verdiend voor Sol-
lie met 6-3. De tweede set speelde 
Kloosterboer erg goed waarin hij 
sterk serveerde. De set werd dan 
ook gewonnen met 6-2. In de eerste 
game van de derde set kreeg Kloos-
terboer twee breakkansen die hij on-
benut liet. Vervolgens werd hij zelf 
gebroken en liep hij achter de feiten 
aan. Deze ging dan ook verloren met 
6-1. De uiteindelijke uitslag van de 

partij was dan ook 3-6 6-2 1-6 in het 
voordeel van Sollie. 

Grip op spel
Eddy Schol speelde de tweede partij 
tegen M. Hauwert. Ook zij hadden 
elkaar eerder getroffen in de poule-
fase. Eddy Schol wist toen in twee 
sets te winnen. Ook nu was Eddy 
duidelijk een maatje te groot voor 
Hauwert en wist dan ook te winnen 
met maar liefst 6-2 6-0. Eddy Schol 
verkeert momenteel in zeer goede 
vorm. Met sterk aanvallend spel 
weet hij het iedereen erg lastig te 
maken. Zijn sterke punt is de drop-
shot die hij ook nu weer uitstekend 
benutte.  
Michel Bouwmeester heeft het twee-
de punt voor De Boerehofstee bin-
nengehaald. In de eerste set had Mi-
chel moeite met de harde slagen van 
zijn tegenstander Kenny Kandel. 
Hij kwam in de eerste set dan ook 

snel achter met 3-0 en 4-1. Gelukkig 
kreeg Michel Bouwmeester snel grip 
op het spel van zijn tegenstander en 
kon hij na een spannende tiebreak 
de eerste set naar zich toe trekken. 
In de tweede set liet Michel Bouw-
meester prachtig tennis zien waarin 
hij onder andere een punt won.  De 
einduitslag van de wedstrijd was 7-6 
6-1 voor Bouwmeester. Dubbelspe-
cialist Coen Jonker ging als vierde 
speler de baan op. Normaliter speelt 
Jonker meer dubbelspel dan enkel-
spel. Maar door wat afwezigen in het 
team van De Boerhofstee moest Jon-
ker singelen, wat hij overigens ook 
erg leuk vindt. De boomlange Jonker 
wist met sterke services zijn tegen-
stander te domineren. Ook speelde 
hij geregeld service-volley met suc-
ces. De einduitslag van de wedstrijd 
was 6-2 6-2 in het voordeel van Jon-
ker. Doordat alle partijen allemaal in 
2 sets werden gewonnen en Kloos-
terboer een setje had gepakt hoefden 
de mannen niet meer te dubbelen en 
was de winst een feit. Komende za-
terdag 25 juni staat de halve finale 
op het programma in Santpoort. 

Hobby Horse heeft nieuwe rijinstructeur Jessica Dieters 
KLARENBEEK.- Vrijdag 17 juni was het dan zover: Jessica Dieters start-
te als nieuwe instructeur van RV & PC Hobby Horse. 

Jessica is een allround instructrice 
met speciale aandacht voor mens 
én paard. Ze is eveneens freestyle 
instructeur en heeft opleidingen 
gevolgd bij Emiel Voest. Een duide-
lijke en eerlijke communicatie met 

wederzijds respect staat bij Jessica 
hoog in het vaandel. Deze insteek 
past goed bij RV&PVC Hobby Horse. 

Op zoek naar een gezellige club waar 
je wekelijks, onder deskundige bege-

leiding, een les in dressuur of sprin-
gen kunt volgen? Volg drie gratis 
proeflessen en kom kennismaken! 

Meer informatie kun je ook vin-
den op onze website www.
pchobbyhorse.nl en op facebook 
pagina: https://www.facebook.com/
P.C.HobbyHorse.

DINSDAG 5 JULI

SV VOORWAARTS
GO AHEAD EAGLES

SPORTPARK DE LAENE

aanvang: 19.00 uur | kassa open: 18.00 uur
entree: € 7,00 | jeugd t/m 14 jaar: € 3,00

VOORST.- Na een sportief en gezellig voetbalseizoen van het team F1, 
onder leiding van goede trainers, was het afgelopen zaterdag tijd voor 
een gezellige afsluiting. Het mooie terrein van de Groote Modderkolk 
in Loenen was de perfecte locatie. Alle kinderen en ouders gingen sa-
men aan de slag.

Hoe maak je vuur zonder lucifers of een 
aansteker? Met watten, hooi, dunne takjes 
en een firesteel gingen kinderen zelf vuur 
maken! En wat ging dat goed! Hoe bijzon-
der om dat zelf te doen. Vervolgens gingen 
de kinderen op zoek naar stokken waar ze 
brood aan konden bakken. Máár, dat kan 
natuurlijk niet zomaar: eerst een punt slij-
pen aan je stok, anders glijdt het deeg er 
zo vanaf! 

De touwbrug werd intensief gebruikt, ui-
teraard even voetballen met elkaar en nog 
een hut bouwen met bamboestokken en 
elastieken. Het is mooi en bijzonder om 
dit samen met ouders en kinderen te be-

leven. Samen een belevenis 
ervaren, samen een ervaring 
delen. Als afsluiting werd  
er zelf popcorn gemaakt. Ook gingen de 
blinddoeken om en werden de zintuigen 
op scherp gezet op.... het blotevoetenpad! 
Spannend! 
De trainers Rody, Vincent en Patrick wor-
den hartelijk bedankt voor het afgelopen 
voetbalseizoen!

Wil je ook zo’n leuke dag op de Groote 
Modderkolk meemaken? Kom gerust langs 
of neem contact op met boswachter Wim 
Niemeyer (055 – 505 0052) van Natuurmo-
numenten.

http://www.pchobbyhorse.nl/
http://www.pchobbyhorse.nl/
https://www.facebook.com/P.C.HobbyHorse
https://www.facebook.com/P.C.HobbyHorse
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COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NL

www.bouwbedrijfvdbeek.nl

BOUWBEDR I J F

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

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

TERWOLDE 0571 - 29 20 96

 

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

Duurzaam en goed onderhoud 
voor een eerlijk tarief

WWW.GARAGEDESMEDERIJ.NL 
Ook voor uw oldtimer en youngtimer

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44Camping De Scherpenhof, Bandijk 60 Terwolde, tel. 0571-291731 www.scherpenhof.nl

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

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

€19.50

€8.50

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

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

TWELLOSEWEG 100
7396 BP

 

TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

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

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Groot assortiment:

• bad- en teenslippers

• hoofdlampen/zaklantaans

• slaapzakken

• zonnebrillen

• schoenen

• vaten/kisten/tonnen

TERWOLDE/
NIJBROEK

TERWOLDE/
NIJBROEK

Ondernemers

Ondernemers

Presenteren zich

Presenteren 
 zich

Topprestatie Birgit van Buiten bij NJJK

TERWOLDE.- Zwemster Birgit 
van Buiten uit Terwolde heeft dit 
weekend topprestaties geleverd bij 
de Nederlandse Jeugd- en Junioren 
Kampioenschappen in Dordrecht. 
Op de 200 meter rugslag won zij 
een gouden medaille in een tijd die 
voldoende was voor selectie voor 
de EYOF (European Youth Olympic 
Festival) op 2 en 3 juli in Luxem-
burg. Birgit heeft aan acht afstanden 

deelgenomen en op alle afstanden 
niet alleen een PR (persoonlijk re-
cord) behaald, maar ook een medail-
le in de wacht gesleept: zilver op de 
100 meter schoolslag, brons op de 
50 meter rugslag, brons op de 100 
meter rugslag, brons op de 200 me-
ter wisselslag, zilver op de 50 meter 
schoolslag, zilver op de 200 meter 
schoolslag en een tweede gouden 
medaille op de 400 meter wisselslag.

Groot Internationaal Kanopolotoernooi 

DEVENTER.- In het weekend van 2 en 3 juli 2016 organiseert de Deven-
ter Kano Vereniging voor de vijfde keer het kanopolotoernooi voor de 
hoofd- en eerste klasse Kanopolo. Na het succesvol verloop van afge-
lopen jaren verwachten we dit jaar 26 teams uit heel Europa. Dit jaar 
nemen 14 teams in de hoofdklasse en 12 teams in de eerste klasse deel. 
Ingeschreven zijn teams uit Nederland, Duitsland, België, Groot-Brit-
tannië, Denemarken en Polen. Opnieuw komen topteams uit het  Euro-
pese Kanopolo naar Deventer voor een spectaculair kanopolo weekend 
met elk half uur drie nieuwe wedstrijden. 

De wedstrijden worden gevaren in 
de Cebecohaven bij de Deventer 
Kano Vereniging op drie speelvel-
den op zaterdag 2 juli van 9 tot 19 
uur en op zondag 3 juli van 9 tot 
15.30 uur. Finales op zondag tussen 
14 en 15.30 uur. Iedereen is welkom 
bij de wedstrijden op het terrein van 
DKV aan het eind van de Gashaven-
straat (afslag na de sluis richting 
Zutphen). Kanopolo is een spel dat 
gespeeld wordt met kleine wend-
bare kano’s op een veld van 23 bij 35 
meter. Het doel hangt twee meter bo-
ven het water. De bal mag gespeeld 
worden met de hand en met de ped-
del. Elk team speelt met vijf spelers ( 
en max. drie wissels). Een wedstrijd 
duurt 2 x 10 minuten. De wedstrij-
den zijn snel, dynamisch en op het 
hoogste niveau zeker spectaculair. 
Wil je weten wie er meespelen? Kijk 
op www.canoepolodeventer.nl bij 
subscribed teams (in verband met 
de internationale teams is de site in 
het Engels). Ook voor andere infor-
matie en foto’s uit voorgaande jaren.  
Meer informatie over kanoën bij 
DKV: www.deventerkanovereni-
ging.nl Meer over kanopolo: www.
kano.watersporters.nl/kanopolo
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Rabo Kampweekend SC Klarenbeek groot succes

KLARENBEEK.- Het jaarlijkse kampweekend, georganiseerd door 
Sportclub Klarenbeek, is weer aangebroken. Alle leden van de vereni-
ging van groep 3 tot en met groep 8 mochten zich melden op het trai-
ningsveld van de club. 

Rabo Kampweekend van SC Klarenbeek weer een groot succes.

Ronde van Terwolde: hardloop-, 
wandel- & rolstoelevenement 
TERWOLDE.- Op 28 augustus 2016 wordt in Terwolde de inmiddels 
jaarlijks terugkerende ‘Ronde van Terwolde’ georganiseerd. Een hard-
loop-, wandel- & rolstoel evenement voor het hele gezin. Net als voor-
gaande jaren hoopt de organisatie weer op veel deelnemers. 

De afgelopen twee jaar heeft deze 
loop ruim 475 deelnemers getrok-
ken. Dat is super, want de organi-
satie streeft ernaar de onkosten die 
deze loop met zich meebrengt vol-
ledig door middel van sponsoren 
te kunnen bekostigen. Het geld van 
de inschrijving van elke deelnemer 
komt volledig ten goede van Stich-
ting Tamara die hiervan goede doe-
len realiseert in met name de Ge-
meente Voorst. 

Voor de mooie reeds gerealiseerde 
doelen in de gemeente kunt u kijken 
op haar website: www.stichting-
tamara.nl. De loop is zoals andere 
jaren geheel verkeersvrij en dus 
zeer geschikt voor jonge gezinnen 
met kinderen, ouderen en rolstoel-
gebruikers. De organisatie moedigt 
wheelers aan ook dit jaar weer deel 
te nemen aan dit sportieve evene-
ment. Deze loop in Terwolde staat 
vooral bekend om de gezelligheid 
en saamhorigheid tijdens de loop. 

Happen en stappen
Dit jaar staan er ook diverse kleine 
standjes van lokale ondernemers 
onderweg op de route die u een tij-

dens de loop een lekkernij aanbie-
den. Het wordt dus dit jaar happen 
en stappen in Terwolde! 
Steunt u ook dit mooie evenement? 
Kom in beweging en loop gezellig 
mee op zondag 28 augustus. De start 
voor de hardlopers van de 6 en 12 
km is om 10.00 uur op het Sportveld 
van SV Terwolde. De wandelaars 
van de 6 km starten ook om 10.00 
uur. Dit jaar kunnen de wandelaars 
van de 12 km voor het eerst eerder 
starten: vanaf 9.00 uur. Zo komen zij 
ongeveer gelijk binnen met de ande-
re wandelaars/lopers: wel zo gezel-
lig! Uiteraard worden de lopers weer 
muzikaal binnengehaald door de ‘de 
Grapendealers’ uit Terwolde. 

Voorinschrijvingen
Als u zich aanmeldt via de voorin-
schrijvingen op de website, uiterlijk 
voor 15 augustus 2016 en aanwezig 
bent op de dag van de Ronde van 
Terwolde, maakt u kans op diverse 
prijzen. Deze prijzen worden voor 
aanvang van de loop verloot. 
Voor meer informatie over dit eve-
nement en het inschrijven kunt u 
kijken op de website: 
www.rondevanterwolde.nl

Oortveldruiters scoren

EMPE.- Op het eigen concours van de Oortveldruiters  waren verschil-
lende nieuwe combinaties die hun eerste wedstrijd reden. 

In  het BB springen paarden waren 
drie combinaties die met hun paard 
nog nooit een wedstrijd hadden ge-
sprongen maar het wel direct goed 
deden. Eva van der Weerd werd 
eerste met Bianka, Kirsten Boogman 
nam met Clooney de derde prijs in 
ontvangst en Jildou Bekkers met Na-

varro de vierde prijs. Corine Smies 
startte met Fatboy voor het eerst in 
de klasse L2 en werd hierin gelijk 
twee keer eerste met 191 en 190,5 
punten. In de klasse M2 was er een 
vierde en een tweede prijs voor Elisa 
Tarallo met Valerio (193,5 en 186,5) 
en twee derde prijzen voor Bert van 

De ereronde van Eva, Kirsten en Jildou.

Zeer geslaagd Intermontage 
jeugdtoernooi
TERWOLDE.- Afgelopen zaterdag was de laatste speeldag van het 31e 
Intermontage jeugdtoernooi van sv Terwolde. Voor het eerst was er dit 
jaar ook een juniorentoernooi georganiseerd voor de C, B, A junioren. 

Deelnemende teams waren  o.a. 
Heino, Hoogland, Vios Vaassen, Ex-
celsior, V en L, fc Twello, Activia, 
Oene, Voorwaarts, Eerbeekse Boys, 
Witkampers, Loenermark en de 
thuisclub sv Terwolde.  Het toernooi 
werd gekenmerkt met op alle drie 
de speeldagen prima voetbalweer 
en een tot in de kleine puntjes goed 
geregelde organisatie. Harry Kamp-
huis kon zijn paradepaardje toch 
niet echt loslaten, want hij was nu 
actief als scheidsrechter op het toer-
nooi van de A. 

Pupillen
Zaterdag 21 mei gingen de E en F 
pupillen en de E meisjes de strijd 
aan om de ereplaatsen. De week erna 
waren de D pupillen aan de beurt. 

Uitslagen F toernooi. F1 poule. 1. 
Excelsior F9 2. Sp Deventer F6 . 3. 
Harfsen F1; F2  poule.  1. Vios F1 2,. 
Activia F1 3. V en L F1; F4 poule . 

1.Activia F3 2. Witkampers F5 3. Fc 
Twello F2. Uitslagen E toernooi.
Meisjes poule. 1.Hoogland 2. Vios 
Vaassen 3. sv Terwolde; Poule E1. 
1.Excelsior E4 2. Harfsen E1 3. sv 
Terwolde E1; Poule E3. 1.Ven L E2 
2. Harfsen E2 3. sv Terwolde E2
Uitslagen D toernooi. D1 poule. 1. sv 
Terwolde D1 2. Excelsior D5 3. Ac-
tivia D1; D2 poule. 1.Harfsen D1 2. 
Excelsior D7 3. sv Terwolde D2. Za-
terdag 11 juni mochten de junioren 
hun of haar toernooi spelen. Voor 
de middag gingen de C elftallen de 
“wei” in en na de middag de A en 
B junioren. Uitslagen C toernooi; 
meidenpoule. 1. Ven L 2. Oene 3. sv 
Terwolde
C1 poule 1. Activia C1 2. sv Terwol-
de C1 3. Vios Vaassen C; uitslagen A 
en B toernooi.
A. 1. sv Terwolde A1 2. Loenermark 
A 3. Witkampers A, B 1. Eerbeekse 
Boys 2. VenL B1 3. Vios Vaassen B

Bokhorst met Boulahrouz (197,5 en 
181). Winstpunten waren er voor 
Jildou Bekkers met Navarro, Ellis 
Dolman met Ghandi, Romy Damen 
met Mellen, Kirsten Boogman met 
Clooney, Eline van Roemburg met 
Tyson, Leonie Verkerk met Angel, 
Caitlin Westerwoudt met Carlos, 
Loulou Verbeek met Ulian en Stacey 
van Leeuwen met Ab. 
Op zondag waren de pony’s aan de 
beurt. Eveline Hoogstad had met Fe-
line een goede dag. In de dressuur 
klasse L2 verdiende ze drie winst-
punten en een eerste prijs. Boven-
dien sprong deze combinatie voor 
het eerst in de klasse L cat. E. Zo-
wel het basisparcours als de barrage 
werden foutloos afgelegd. Joritha 
Bruntink verdiende de tweede prijs 
in haar eerste springwedstrijd klasse 
B cat. E met Toscane. In de klasse 
BB won Kelvin Derks met Lady Ele-
gance de derde prijs en Wieger Hun-
nekink met Beike de vijfde prijs. 
Kelvin verdiende ook nog in de 
dressuur de derde prijs in de klasse 
M1.  Winstpunten waren er voor 
Kaylee Propitius met Judge, Wieger 
Hunnekink met Beike, Jikke Verwa-
ijen met Happy Feet, Amy Xhofleer 
met Bailize en Joritha Bruntink met 
Toscane. Kim Verwaijen reed een BB 
proefje op de pony van haar zus en 
dat werd met 197,5 punten beloond.

Bepakt met een luchtbed, slaapzak 
en een tas met droge kleren en lek-
kere dingen kwamen de kinderen 
bij het tentencomplex aan. Het was 
schitterend weer. Mede door de 
sponsoring van de Rabobank kon de 
organisatie uitpakken met diverse 

Raad verleent geen lening aan 
IJsselwind BV voor bouwen windmolens  
TWELLO.-  Tijdens de raadsvergadering van maandag 20 juni heeft de 
raad het amendement  ‘ Geen lening aan IJsselwind BV in Addendum 
duurzaamheid’ aangenomen met 11 stemmen voor (Gemeente belangen, 
VVD-Liberaal2000) en 8 stemmen tegen (CDA, PVDA-groenlinks, D66). 

Dit amendement over het verzoek 
van IJsselwind aan de gemeente om 
financieel bij te dragen bij de voor-
bereidingskosten, dit betreft de kos-
ten die gemaakt moet worden tot en 
met de vergunningverlening. Van de 
gemeente Voorst wordt hiervoor een 
lening gevraagd van 58.333 euro. 
Echter wordt deze lening nu geblok-
keerd door de raad. Dit betekent 
dat er (voorlopig) geen windmolens 
worden gebouwd.  

De gemeente Voorst heeft als doel-
stelling om in 2020 60% minder 
CO2-uitstoot te hebben door lokale 
productie van duurzame energie.  

Het college wilde dit doel onder 
andere bereiken door het project 
IJsselwind.  IJsselwind bestaat uit 
de energiecoöperaties van de ge-
meentes Voorst, Brummen, Lochem 
en Zutphen. Met dit project wil het 
college een burgerwindpark realise-
ren langs het Twentekanaal en op 
De Mars, in de gemeentes Lochem 
en Zutphen, dat tot 10.000 huishou-
dens van lokale duurzame stroom 
kan voorzien.  

Gemeentebelangen en VVD-Libe-
raal2000  geven de voorkeur aan een 
grootschalig project in plaats van 
een kleinschalig project en wil dat er 

eerst meer onderzoek wordt gedaan, 
daarom hebben zij dit amendement 
ingediend. 

De heer Nobel (PVDA-Groenlinks) 
benadrukt dat de doelstelling nooit 
gehaald gaat worden als er geen 
gebruik wordt gemaakt van wind-
energie en is dus voor het bouwen 
van de 2 windmolens.  Echter is 
het amendement dus toch aangeno-
men doordat Gemeente Belangen en 
VVD-liberaal2000 voor stemden. 

Arjen Lagerweij (wethouder Volks-
huisvesting, ruimtelijke ordening en 
milieu): “ Het college is voorstander 
om het project IJsselwind van de 
grond te tillen. Het college kan er 
mee leven dat dit amendement is 
aangenomen als dit wordt gezien als 
uitstel en dus niet als afstel.” 

luchtkussens, waaronder een grote 
buikschuifbaan en hindernisbaan. 
Dit was natuurlijk geweldig. 

s’ Middags konden de kinderen in 
groepjes diverse spelletjes doen en 
s’ avonds was er een vossenjacht 

georganiseerd. Toen het eindelijk 
donker was begon het pas echt voor 
vele kinderen, want niets is zo leuk 
als de hele nacht wakker blijven. Of 
in ieder geval het te proberen. Me-
nig kind werd zondagochtend weer 
door zijn/haar ouders opgehaald 
met een moe maar voldaan gezicht. 

De organisatie bedankt de Rabobank 
en alle vrijwilligers die geholpen 
hebben. Mede dankzij hen is het 
een zeer geslaagd kampweekend ge-
worden.

Toestemming van het College 
voor tekenen Glasvezelconvenant
TWELLO.-  Het college van Burgemeester en Wethouders van de ge-
meente Voorst heeft toestemming gegeven om het glasvezelconvenant 
te ondertekenen.  In verband met de realisatie van snel internet in het 
buitengebied sluiten 11 gemeenten op de Noord en Oost Veluwe een 
convenant met Communication Infrastructure Fund (CIF) om tot aanleg 
van glasvezel in het buitengebied te komen.  

Wethouder de heer H.J. Pinkster 
heeft van de gemeente Voorst een 
volmacht gekregen om dit conve-
nant te ondertekenen. 
De ondertekening vindt plaats op 
woensdag 22 juni. Als dit convenant 
getekend is door de 11 gemeenten, 
worden er nog overeenkomsten met 
de afzonderlijke gemeenten geslo-
ten. Op basis van deze overeenkom-
sten kan CIF tot verdere uitvoering 
overgaan. 
Het is de bedoeling dat er ongeveer 
30.000 aansluitingen komen. Deze 
30.000 aansluitingen worden opge-
splitst in 10 gebieden van ongeveer 

3.000 aansluitingen. Deze gebieden 
kunnen gemeentegrensoverschrij-
dend zijn. Als deze indeling heeft 
plaatsgevonden kan de vragenbun-
deling per gebied gaan plaatsvin-
den. De grens is 50% per logische 
eenheid. In theorie is het dus moge-
lijk dat het ene gebied wel glasvezel 
krijgt en het andere gebied niet als 
de grens van 50% niet wordt ge-
haald. 

In het convenant is opgenomen dat 
de aanleg van glasvezel in het bui-
tengebied voor 1 januari 2019 gerea-
liseerd moet zijn. 

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


‘‘SlaaPie’’
Bedankt!!!

Markt Twello
Evert Bedankt!

van 12.30 tot 17.30 uur

Kom.. .  en proef de sfeer

Vanaf zijn 65ste heeft Evert Vlastuin de 
laatste twee marken bezocht met zijn 

handel in beddegoed. Scherpenzeel en zijn 
favoriete markt in Twello. Nu hij zijn 70ste 
verjaardag heeft bereikt vindt SlaaPie het 
mooi geweest en zet hij een punt achter 

zijn activiteit op de markt. 
Hij bedankt hierbij naast zijn klanten alle 

collega’s van de markt en de 
marktmeester voor de jarenlange 

prettige samenwerking.

TWELLO BEDANKT!
alléén geldig op 24 juni

Mooie enkelsokjes 
zónder voelbare teennaad

3 paar € 4.50
NU eenmalig: op = op

9 paar voor 
een � entje!!

www.uuttwelle.nl
info@uuttwelle.nl

Heerlijke hondenvoeding voor een heerlijke prijs
Heerlilijkejke hondenvoedideding voooor er een hee lrli kjke prijsshondensnacks

Voor al uw privé feesten en 
evenementen!

Poelier Henny Leerkes
Rijksstraatweg 164  Teuge 

Tel: 06 - 23 64 09 42

1.10
Knofl ook olijven 

mix
van 1.50 nu

Van 
Laars

Fruithandel

kilo7,95
Graskaas

specialist in zuivere natuurkaas

STERKEN 
Nacht- en 

Ondermode
www.ondergoedland.nl

Ramen lappen eenvoudig en 
gemakkelijk streeploos!

VISHANDEL VAN DIERMEN

5e Haring
 GRATIS

Tegen inlevering 

van deze bon ✂✂

✂

Diny Jansen  -  06 21193005
www.simpelreinigen.nl
info@simpelreinigen.nl

Vrijdag op de markt in Twello

TOTALE LEEGVERKOOP 
KORTINGEN OPLOPEND

50% OP=OP
WEG= PECHTOT

Jacob Veldhuizen Spakenburg
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Markt Twello van 12.30 tot 17.30 uur

Seizoensfinale met veiling voor clubhuis VHC Twello
TWELLO.- VHC Twello sloot afgelopen zaterdag het seizoen af met een 
fantastische veiling. Het was een mooi seizoen dat voor VHC Twello 
helemaal in het teken stond van het nieuwe clubhuis en vooral van het 
inzamelen van geld voor de bouw van dit clubhuis. 

Sportieve wandelaars genoten van de 
avondvierdaagse in Wilp

WILP. Na de succesvolle avondvierdaagse van vorig jaar – toen voor 
de eerste keer – besloot de werkgroep Wandel4daagse Wilp-Posterenk-
Bussloo dit jaar opnieuw de 4daagse bij Zozijn op Landgoed “de Lath-
mer” te organiseren. Een beetje sportief of een echte bikkel: iedereen 
kwam aan z’n trekken, je kon je inschrijven voor drie, zes of tien kilo-
meter!

Het weer zat wat tegen, maar geluk-
kig was het humeur van de wande-
laars wél zonnig. 
Naast buurtbewoners en medewer-
kers en cliënten van Zozijn, liepen 
de leerlingen van basisscholen de 
Hagewinde (Wilp) en St. Martinus 

(Bussloo) massaal mee. Ze genoten 
van de mooie routes over het terrein 
van Zozijn, de Wilpse klei, Poste-
renk, Twello en zelfs nog verder. 

Goede zorg voor de wandelaars
Een team van vrijwilligers bemande 

 
De club heeft hiervoor heel veel ac-
ties opgestart: obligaties, vrienden-
loterijactie, lege flessenacties, spek 
je kas actie bij Jumbo, scoren voor 
de club krasacties, knakworstjesver-
koop en er zijn door de verschillen-
de teams heel veel taarten, koeken 
en cakejes gebakken en verkocht. 

Afgelopen zaterdag kwam het tot 
een finale met de slotdag van VHC 
Twello en werden er door de teams 
van komend seizoen vast oefenwed-

strijden gespeeld, gingen teams op 
de foto en was er ruimte voor vrij-
willigers om zich aan te melden 
voor komend seizoen. 

Veiling
VHC Twello sloot de dag af met een 
spectaculaire veiling. Onder leiding 
van veilingmeesters en oud-VHC 
Twello voorzitter Henk-Jan Wijnber-
gen en Marck Slaghekke begon de 
veiling. De heren wisten de veiling-
bezoekers aan te sporen goed in de 

buidel te tasten om de club daarmee 
te sponsoren. Fietsen, bloemenbon-
nen, wijnrekken, pakketten met 
lekkernijen, zweefvliegbonnen, een 
stofzuiger, hockeysticks en nog heel, 
heel veel meer zaken werden door 
veel middenstanders, ouders en 
sponsoren ter beschikking gesteld. 
Hierdoor is er bijna a3000,- opge-
haald. Betrokken winkeliers, ouders 
en sponsoren namens VHC Twello 
heel erg bedankt voor jullie hulp.

Wil je weten wie VHC Twello heeft 
geholpen? Kijk dan even op de web-
site, www.vhctwello.nl daar worden 
alle bedrijven genoemd die VHC 
Twello hebben geholpen.

de ‘stempelposten’ langs de route en 
gaven de wandelaars wat lekkers én 
gezonds. Een supermarkt sponsorde 
vers fruit en water en de plaatselijke 
bakker Gerrits uit Wilp, bakte heer-
lijke krentenbollen. De werkgroep is 
blij met al die inzet. “De hulp van de 
vrijwilligers en de lekkere versnape-
ringen, maken de avondvierdaagse 
extra feestelijk. Daarnaast leren de 
bewoners van Zozijn, buurtbewo-
ners en basisschool leerlingen elkaar 
beter kennen. Dat levert bijzondere 
ontmoetingen op. En natuurlijk is 
het ook gewoon gezellig om met el-
kaar te wandelen en de routes hier 
in de omgeving zijn bijzonder mooi. 

Als laatste willen we brassband 
“Crescendo” en “de Verbrassers”, 
beiden uit Wilp, bedanken voor 
hun muzikale bijdragen. Kortom 
we kunnen terugkijken op een ge-
slaagde tweede editie en hopen dat 
we volgend jaar voor de derde keer 
een avondvierdaagse in Wilp en om-
geving mogen organiseren!” 

Super leuk Peanut 
Basketbal Toernooi 
TWELLO.- Afgelopen zaterdag was er voor de jongste basketballers van 
SV Twello een Peanut Basketbal Toernooi in Arnhem bij de Arnhem 
Eagles. Een Peanet toernooi is een basketbaltoernooi voor de kinderen 
onder de 9 jaar. Ze spelen korte wedstrijdjes van 3 tegen 3. Het gaat hier-
bij niet om het winnen, maar om het plezier en samenspelen. 

Ze gingen er met vijf kinderen heen. 
Eerst was er een gezamenlijke war-
ming-up met alle clubs. Eenmaal 
warm mochten de jongste telgen van 
SV Twello hun eerste wedstrijd spe-
len Ze deden het heel goed en voor 
wie stiekem de stand had bij gehou-
den, wist dat ze hadden gewonnen. 
Tussendoor een basketbalspel, in de 
vorm van een parcours. Zo snel moge-
lijk dribbelend een parcours afleggen 
en de basketbal in de basket gooien. 
Hier werd de scores per team wel van 
bijgehouden. Vervolgens weer een 
wedstrijdje. Deze wedstrijd speelden 
de jongens supergoed samen, mooie 
opbouw en van daaruit ook scoren. 
Helaas wel verloren, maar dat maakt 
niets uit. Tussendoor weer een ander 
spel, deze keer vrije worpen nemen. 
Als team in 4 minuten zo vaak mo-
gelijk raak gooien dus. Het lukte ons 
24 keer, de winnaar maar liefst meer 
dan 50. Hierna de laatste wedstrijd. 
Ook hier speelden de jongste  bas-

ketballers van SV Twello goed over 
met veel plezier. Ook deze wonnen 
we stiekem. Tot slot was de prijs-
uitreiking waarbij ieder team een 
beker kreeg, ongeacht welke plaats 
en voor ieder kind was er een hele 
mooie medaille en een oorkonde van 
het Arnhem Eagles Peanut Basketbal 
Toernooi. De winnaars van het par-
cours en vrije worpen kregen nog een 
extra attentie. Denk je na het lezen 
van dit verslag, ik wil ook basketbal-
len of zou je een keer willen komen 
kijken, kan dat natuurlijk. We trainen 
iedere zondagochtend van 9.30 uur 
tot 10.30 uur in de sporthal van de 
Zuiderlaan. We hebben nu even va-
kantie. Maar op zondag 28 augustus 
begint onze training weer. Zowel 
jongens als meisje zijn welkom. De 
jongste kinderen spelen nog samen. 
Als ze ouder worden heb je jongens- 
en meisjesteams. We zouden het erg 
leuk vinden als je een keer mee komt 
trainen! 

Diesel feliciteert alle geslaagden
TWELLO.- ‘Diesel feliciteert alle geslaagden, maar heeft de deur ook 
open staan voor alle niet-geslaagden. Wij zijn namelijk altijd op zoek 
naar enthousiaste medewerkers die graag aan het werk willen, voor 
korte of langere tijd.

Dagelijks brengen wij werkgevers en 
kandidaten met elkaar in contact. 
Hoe we dat doen? Onder andere door 
het voeren van een uitgebreid intake 
gesprek. Zowel met de klant als 
met de kandidaat en natuurlijk met 
een goede kop koffie. Wij spreken 
timmermannen, lassers, bouwop-
ruimers, receptionisten, bediening 

medewerkers, koks, productieme-
dewerkers, chauffeurs, hoveniers, 
commerciële tijgers,  shovelmachi-
nisten en administratief medewer-
kers. Kortom, eigenlijk iedereen die 
graag aan het werk wil.  P.S. Zijn 
de schoolbanken voor u al lang ge-
leden? Ook voor 40+,50+ en 60+ers 
staat de deur bij ons gewoon open. ‘

698 499
DIKKE HOLLANDSE KERSEN
“UIT DE BETUWE”

HOLLANDSE BRAMEN 
EN FRAMBOZEN
“KLASSE 1 EXTRA KWALITEIT”NU HEEL KILO NU 3 DOZEN

DE EEKHOORN noten, zuidvruchten en natuurvoeding
Hoofdweg 54-56, 6744 WL Ederveen, tel. (0318) 57 34 39, fax (0318) 57 23 19, Mobiel 06  53 55 44 69 E-mail. schoeman26@zonnet.nl www.de-eekhoorn.com

�
�

� � �

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

1.00 6.99 34.95

2.99 9.99 8.99 45.00

500 GRAM
MAX 5 KG PER KLANT 

1 KILO 
VAN 9.90 NU

180 CAPSULES
VAN 40.95 VOOR

500/400 GRAM 
VAN 3.99 VOOR

750 GRAM
VAN 24.99 NU

1 KILO
VAN 12.99 NU

200 TABLETTEN 
NU 24.95

400 TABLETTEN VOOR

BIO GROTE
VLIESPINDA’S

ZONNEBLOEMHONING
DE NECTAR VAN DEZE 
HONING WORDT VERZAMELD 
OP DE GOUDGELE 
ZONNEBLOEMVELDEN 
IN ROEMENIË

GROTE BLANKE
ROZIJNEN

CRANBOLA 
V=CRANBERY + C

VRUCHTENMIXEN
NAAR KEUZE

GOJI BESSEN MAGNESIUM 200 MG 
(-CITRAAT)

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

GEEN DRUKFOUT

http://www.vhctwello.nl
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Antoniusviering
DE VECHT.- Op maandag 13 juni vond de Antoniusviering plaats in 
het multifunctionele gebouw in De Vecht. Voorganger was Pastor Dag-
genvoorde. De Katholieke kerk viert op die dag de gedachtenis van An-
tonius van Padua. Hij is al 95 jaar de patroonheilige van de geloofsge-
meenschap ter plaatse. 

Antonius van Padua is geboren op 
13 juni 1195 te Lissabon als kind van 
een rijke, adellijke familie. Hij was 
een minder broeder die theoloog en 
kerkleraar was. Hij wordt als een be-
langrijke heilig beschouwd. Zo is hij 
patroonheilige van de franciscanen, 
verloren voorwerpen, vrouwen en 
kinderen, armen, bakkers, mijnwer-
kers, het huwelijk, reizigers en ver-
liefden en patoon tegen schipbreuk, 
de pest en koorts. Hij zette zich moe-
dig in als brenger van het evangelie 
in onherbergzame streken en als ka-
derlid van de Franciscaanse orde. 
De legende wil dat Antonius tot de 
vissen preekte zoals Franciscus de 

vogels toesprak. Antonius is bekend 
om de heilige die men aanroept als 
met iets kwijt is. “Heilige Antonius 
beste vrind, zorg dat ik mijn ….. te-
rugvind.”

De Mariakapel en de 
begraafplaats opnieuw 
ingezegend 
De organisatie kreeg tijdens de inze-
gening en de heilige mis een warme 
douche, de belangstelling was groot, 
de viering was mooi, enkele  leden 
van Inbetween zorgden voor de mu-
zikale ondersteuning en zang. Ge-
lukkig waren ook de weergoden de 
aanwezigen goed gezind. 

Muziekoptreden ‘t Canbesso bij Kunstkring  
TWELLO.- Zaterdagmiddag 2 juli  
zal ‘t Canbesso het eerste ‘Zater-
dag van de maand muziekoptre-
den’ verzorgen bij  Kunstgalerie 
de Statenhoed (de Kunstkring) 
aan de Dorpstraat 11a. 

De galerie is geopend vanaf 14.00 
uur en vanaf 15.00 is het genieten 
van het welbekende duo ‘t Can-
besso. Anny Berenschot uit Twello 
en Evert Kluin uit Terwolde zingen 
Nederlandse, Engelse en Ierse lied-
jes. Ook Country-songs worden door 
hen gespeeld. Maar ze zijn vooral 
bekend om hun streektaalmuziek: 
eigen geschreven nummers in het 
dialect. Tijdens deze middag zal er 
een door hun uitgebrachte CD met 

luisterliedjes in de streektaal te koop 
zijn. Beiden begeleiden zichzelf op 
gitaar en Evert speelt bovendien 
mondharmonica. ‘t Canbesso staat 
garant voor een ongedwongen, ge-
zellige muzikale middag. U bent 
welkom bij de Kunstkring en we 

gaan uit van mooi terrasweer!
Mocht u ook interesse hebben om 
(kosteloos) een muziekoptreden bij 
de KunstKring te verzorgen, neem 
dan contact op per mail: annemarie-
mulder5@gmail.com of telefonisch 
op 0634035704

Zomerzangavonden in Dorpskerk Wilp
 
WILP.- Evenals voorgaande jaren 
zijn er deze zomer weer vijf zomer-
zangavonden in de Protestantse 
Kerk van Wilp. U kunt die avon-
den uw eigen favoriete lied laten 
zingen uit een speciaal en opnieuw 

uitgebreide samengestelde bundel. 
Enkele organisten begeleiden de 
samenzang op het Naberorgel. De 
avonden worden gehouden op de 
woensdagen 29 juni, 13 en 27 juli 
en 10 en 24 augustus. De aanvang is 

om 20.00 uur en de toegang is gra-
tis. Wilt u de mooie kerk van Wilp 
bezichtigen dan is daar vanaf 19.30 
uur de gelegenheid voor.

Voor meer info: www.kerkwilp.nl

Viering STEMM INN 

Geloof Hoop 
Liefde
TWELLO.- Zaterdag 25 juni wordt 
er in de H. Martinuskerk te Twello 
een gebedsviering gehouden. Als 
thema is Geloof, Hoop en Liefde 
gekozen. 
Het koor Stemm Inn zal hierbij toe-
passelijke liederen ten gehore bren-
gen, aangevuld met mooie teksten. 
Aanvang 19.00 uur.

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

Vermist
Vaal rode gecastreerde kater, erg ma-
ger, miauwt als je tegen hem praat: 
Elsbosweg, Klarenbeek.

Gevonden
Zwarte kat, klein wit vlekje op de 

borst, geslacht nog niet bekend: 
Hackfortweg, Twello.

Ik ben als gevonden opgegeven 
vanaf de Elsbosweg te Klarenbeek.

TACO Masters of Autocross
NIJBROEK.- Voor veel autosportliefhebbers is het laatste weekend van 
juni hét weekend van het jaar. In Nijbroek vindt op 25 en 26 juni het 
spectaculaire autocrossevenement plaats dat vele bevlogen coureurs, 
teams en toeschouwers amuseert en samenbrengt.

Dit jaar presenteert organiserende 
vereniging TACO Terwolde voor het 
eerst een volledig nieuw wedstrijd-
programma. De afgelopen 30 jaar 
was het autocrossweekend aan de 
Middendijk te Nijbroek onderdeel 
van een groot internationaal kam-
pioenschap, waarbij in zes week-
enden op diverse locaties in ver-
schillende landen om een jaarlijkse 
kampioenstitel werd gestreden. 

Dit jaar besloot de vereniging het 
over een andere boeg te gooien: 
‘TACO Masters of Autocross’ is een 
uniek evenement dat twee dagen 
lang volledig in het teken staat van 
alles dat autosport zo aantrekkelijk 
maakt: spectaculaire wedstrijden, 
torenhoge snelheden en van begin 
tot eind een strijd op het scherpst 
van de snede.  Voorzitter Nick van 
Middendorp: “Met de nieuwe opzet 
hopen wij een zo breed mogelijk 
publiek te plezieren en tegelijker-
tijd de echte autocrossliefhebbers 
op hun wenken te bedienen.”

Spannend programma
De lange, harde kleibaan in Nij-
broek is niet alleen bij vele coureurs 
favoriet, maar levert ook voor het 
publiek het mooiste schouwspel 
op. Er worden snelheden tot 200 
km/u gerealiseerd en de coureurs 
proberen elkaar in de ruime, gladde 
bochten al driftend af te troeven. 
Zowel op zaterdag als zondag wordt 
in 11 klassen gestart: van speciale 
toerwagens tot verlaagde kevers en 
complete zelfbouw sprinters. Na 
drie kwalificatieronden per klasse 
volgen op beide dagen finales. Op 
zaterdagavond wordt aansluitend 

de traditionele 1-uurswedstrijd ver-
reden, waarin ongeveer 80 coureurs 
in veelal speciaal voor deze avond 
geprepareerde bolides het tegen el-
kaar opnemen. Het weekend sluit 
op zondagavond af met een absoluut 
hoogtepunt van het weekend: in de 
zogenoemde Superfinale nemen de 
snelste drie coureurs van elke klasse 
het tegen elkaar op in een wedstrijd 
over 20 ronden.

Plaatselijke favorieten
Deelnemende coureurs zijn behalve 
uit Nederland ook afkomstig uit Bel-
gië, Duitsland, Luxemburg en zelfs 
Rusland. Enkele favorieten voor 
de prijzen komen echter niet van 
ver: TACO Terwolde is een van de 
grootste autocrossverenigingen van 
Nederland en brengt op eigen baan 
diverse titelkandidaten aan de start. 
Wie pakt de winst in de o zo pres-

tigieuze thuiswedstrijd? Het gezin 
Ripperda (Olst) verschijnt met maar 
liefst drie gezinsleden aan de start. 
Jos en Max Verstappen zijn niet het 
enige mooie voorbeeld, ook in de 
autocross is overduidelijk te zien 
dat liefde en talent voor autosport 
genetisch overdraagbaar zijn. Vader 
Dinant neemt deel aan het snelste 
onderdeel, de Superklasse, maar 
ook zijn zoon (Louis, 14) en dochter 
(Aniek, 16) zullen aan de start staan, 
in de Jeugdklasse. Louis verwissel-
de op zijn 12e al versnellingsbakken 
alsof het niets was en sleept inmid-
dels met regelmaat overtuigende 
overwinningen in de wacht. Aniek. 
Hoewel broer en zus meestal om en 
om deelnemen aan de verschillende 
kampioenschappen, verschijnen ze 
bij de thuiswedstrijd in Terwolde 
beiden aan de start. Een unicum. 

Meer informatie over het autocros-
sevenement op 25 en 26 juni 2016 
aan de Middendijk te Nijbroek kunt 
u vinden op taco-terwolde.nl. U 
bent van harte welkom!

TC de Schaeck kijkt 
terug en is trots

TWELLO.- ‘Twello daar moet je zijn!’, dachten veel tennissers. Maar 
liefst 110 deelnemers deden mee aan het Buitink sport 2000 open ten-
nistoernooi. Wat een fantastische week!

Lekker weer en erg mooie en span-
nende partijen waren de ingrediën-
ten voor een geweldig toernooi. Er 
werden 119 partijen gespeeld. Het 
publiek werd getrakteerd op wed-
strijden die op nationaal niveau niet 
zouden misstaan. Onder het genot 
van een hapje en een drankje keken 
ze lijdzaam toe of hielden hun adem 
in. Een gezellige combinatie van pu-
bliek en spelers.

Helaas heeft niet iedereen het toer-
nooi af kunnen maken. Enkele spe-
lers moesten opgeven omdat een 
blessure de overhand kreeg. Andere 
spelers wilden zo graag door dat ze 
zelfs drie keer van de baan zijn ge-
weest en weer terug kwamen. Op-
geven was geen optie. Het geeft aan 
wat voor toernooi er is gespeeld. We 
wensen de deelnemers, die om wat 
voor reden ook zijn uitgevallen een 

spoedig herstel en we hopen dat jul-
lie volgend jaar opnieuw inschrij-
ven.  

Dit toernooi wordt al enkele ja-
ren gesponsord door Buitink sport 
2000. Dankzij hen hadden we ook 
dit jaar weer mooie prijzen. Een be-
dankje is zeker op plaats! Zonder 
iemand te kort te doen willen we in 
het bijzonder de accommodatiecom-
missie, de barcommissie en de toer-
nooicommissie bedanken. De banen 
lagen er elke dag weer tip top bij, we 
hadden een primeur met Twellose 
fruitspiesjes en het speelschema was 
goed verzorgd.

We kijken terug en voelen ons trots! 
Mede door alle vrijwilligers die zich 
voor deze club inzetten, krijgen we 
dit gevoel. Dank je wel namens TC 
De Schaeck

volg ons ook 
op social media 

www.voorsternieuws.nl

mailto:annemariemulder5@gmail.com
mailto:annemariemulder5@gmail.com
http://www.kerkwilp.nl/
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl
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Dorpsstraat 11a (Ingang via Dorpsdwarsstraat) (0571) 27 70 90; 
dinsdag en woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. Postadres: 
Postbus 170; 7390 AD Twello of info@okvvoorst.nl; of kijk op 
de site : www.okvvoorst.nl

TWELLO
Atus Leleulya
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
Wilco Jansen
Elke 1e dinsdag van de maand
Wilp 19.00 - 19.30 uur, Dorpshuis de 
Pompe
Voorst 20.00 - 20.30 uur, Dorpshuis 
Voorst

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar 
Apeldoorn: 0900 600 90 00 
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met 
de Centrale Huisartsenpost Salland 
0570 50 17 77.

DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze 
openingstijden kunt u terecht bij 
Dienst Apotheek Salland, gevestigd 
in de centrale hal van het Deventer 
Ziekenhuis. Tel. 0570 53 65 05.

TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 
55 03, bgg. 055 360 01 89

NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666

YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag 
bereikbaar voor kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg

MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Rac-
corderment 8. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur 
tot 13.00 uur. Voor informatie kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.

ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: 
maandag t/m vrijdag van 9.30-17.30 
uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u 
op werkdagen van 16.30-20.00 uur 
en op zaterdag, zon- en feestdagen 
van 10.00-16.00 uur terecht bij Zorg-
centrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 
5 in Apeldoorn. Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-12.30 uur, tel. 055 58 898 58.

SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, Twello.

SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnum-
mer 0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello

VéRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.

TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de 
Martinushof, Sint Maartenserf 85 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.

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
MEDISCHE DIENSTEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

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

Empe
Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

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

Nijbroek
Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
Dorpshuis, Het Oude Veen 19, 055 5063130

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

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

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

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

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

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

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

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

AED’s
Bussloo

KERKDIENSTEN

Vrijdag 24 juni
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
18.30 uur pastoor Daggenvoorde.

Zaterdag 25 juni
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
19.00 uur gebedsviering, m.m.v. 
Trees de Croon Stemm-Inn.

Zondag 26 juni
Ger.gem.De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur leesdienst.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur  ds. 
M. Bassa, oec. dienst in Boshuis.   
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur  kand. Kl. Korving, 15.00 uur ds. 
H. van Marle.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. T. 
Staalduine. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. L. van Prooyen Schuurman.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
mevr. R. Vermeltfoort.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. M. 
Bassa (oec. dienst in Klarenbeek 
Boshuis).  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. Kl. 
Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur,  ds. M. 
Bassa (oec. dienst in Klarenbeek 
Boshuis).
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastor Sebastian.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. D. Floor, 17.00 uur ds. 
C. v/d Valk.

Dinsdag 28 juni
Ger.gem.De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. E. Bakker.

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

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

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 Een schoolfoto. Geeft u even door als u hier opstaat?

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

Vakantie Oudheidkundige Kring
De studieruimte van de Oudheidkundige Kring Voorst is gesloten van 11 juli tot en met 31 juli 2016. Op 2 
augustus staan de vrijwilligers weer voor u klaar.

Reactie week 24.
Het is de boerderij het Trepke (Waaienberg) aan de Breestraat in 
Empe. Vermoedelijk komt de naam Ut Trepke van het vroegere het 
Trapke omdat er een bordes een verhoging met drie treden voor 
het huis zat. Meisje rechts op de foto Kerkmeijer?? Het is door ver-
schillende familie bewoond geweest laatst werd een bouwval en is 
het in 1987 gesloopt. Daarna kwam er een nieuw gebouw voor in 
plaats het Kinderdagverblijf met de naam Ut Trepke. De reacties 
kwamen van J. Schurink, J.Bleumink en Peters allen uit Empe.

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


BBQ vlees
Diverse soorten

Calvé sauzen
Samba, knoflook, barbecue of whisky cocktail
3 flessen à 320 ml

3 VOOR

Jumbo siropen
Alle soorten
2 blikken à 750 ml
 

2 VOOR

Geldig van wo 25 mei t/m di 20 september 2016.

 Jumbo Binnendijk, Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

300

300

350
Open van 

maandag t/m zaterdag 

08:00-21:00 

zondag 10:00-18:00


