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Uw woon- 
en slaapadviseur

www.beddenhuis.nl
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Ruim 1000m2

woon/slaapplezier

Twelloseweg 79, Terwolde  
Tel.: 0571-290641

Compleet bed 
vanaf

€ 2.999,-*

Zomeraanbieding
TEMPUR® Harmony

Slapen op een compleet TEMPUR® bed voor minder dan € 3000,-? 
Tijdens deze zomer wordt die droom werkelijkheid.

De TEMPUR® Harmony bedcollectie brengt TEMPUR® matrassen, bedbodems 
en bedombouw samen en zorgt voor een stijlvol en harmonieus geheel.

Wegens vakantie 
dinsdag 4 t/m 

zaterdag 15 augustus 
geopend van 

10.00 - 17.00 uur

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Marieke Witteveen trotse 
deelneemster NK Mennen

Marieke en Marcel met hun pony Lizzy tijdens de marathon. Fotografie: MBShots.nl

TEUGE.- Marieke Witteveen kan niet wachten tot ze kan laten zien wat 
ze kan. Samen op de bok met de groom, echtgenoot Marcel, en pony 
Lizzy voorop gaat ze deelnemen aan een spannend avontuur: NK Men-
nen. Ze heeft veel ervaring in het functioneren op de bok en de kunst 
van het paardenmennen. Ze kent de geheimen van balans en lichaams-
gewaarwording. 

Oproep door 
team Wilp
Minimaal 300 
mensen op 
het plein
WILP.- Vorige week was in deze 
krant te lezen dat het live TV pro-
gramma Zomer in Gelderland, 
van TV Gelderland, op dinsdag 4 
augustus vanuit Wilp wordt uit-
gezonden. Daarvoor kan het team 
Wilp alle steun van de bevolking 
goed gebruiken. In de ochtend zal 
via radio Gelderland de opdracht 
bekend gemaakt worden en zal het 
team zich om 10 uur verzamelen op 
de parkeerplaats achter Piet Zoo-
mers. Tijdens de live uitzending 
is het de bedoeling dat Wilp en 
omgeving massaal naar het plein 
komt want al omstreeks 17:45uur 
worden de aanwezigen geteld. De 
uitzending start met een parade 
waarvoor het team uiteraard terug-
blikt op Wilp 1250 jaar. Na de uit-
zending is er nog een klein feestje 
bij Tennisvereniging de Boerehof-
stee. Hier zal de band Premium-S 
zorgen voor de muziek. Meer info 
op: www.wilp1250jaar.nl en face-
book.com/wilp1250jaar.

Kopij 
Klompenkrant
TWELLO.- Op 4, 5 en 6 septem-
ber a.s. staat Twello weer in het 
teken van het jaarlijkse Klompen-
feest. Ook dit keer wordt er een 
geheel in fullcolour uitgevoerde 
klompenkrant verspreid en wel 
in een oplage van 100.000 stuks. 
Particulieren, bedrijven, vereni-
gingen enz. krijgen vanaf heden 
de gelegenheid om aan bezoekers 
van het klompenfeest hun acti-
viteiten kenbaar te maken. Dit 
kan door het inzenden van kopij 
(eventueel met foto). De speciale 
klompenkrant is een uitgave van 
Jacobs Producties. Het extra grote 
verspreidingsgebied maakt dat uw 
informatie bij velen onder de aan-
dacht wordt gebracht. Kopij kunt 
u, liefst zo spoedig mogelijk (s.v.p. 
voor 15 augustus) sturen aan A. 
Alburg Parelhoendreef 7, 7391 EC, 
Twello of alburg.adri@gmail.com 
of naar Voorster Nieuws, Stations-
straat 7, 7391 EG, Twello of mailen 
naar info@voorsternieuws.nl.

Volgens Marieke is ze vroeger het 
buitenbeentje van het gezin ge-
weest: “Mijn ouders hadden niets 
met paarden. Toen ik een keer werd 
meegenomen naar de manege door 
een buurmeisje, raakte ik als 7-jarige 
vrijwel direct besmet met het paar-
denvirus”. Van haar ouders mocht 
ze aanvankelijk ééns per week op de 
manege rijden. Vanaf haar 13e ver-
zorgde en bereed ze een verzorgings-
pony en deed steeds meer ervaring 
op. Haar eigen paard Nirania kreeg 
ze op haar 16e, dat was onderge-
bracht in een pensioenstal en werd 

door Marieke bereden en verzorgd. 
Haar ouders steunden haar finan-
cieel. Na de dood van Nirania, au-
gustus drie jaar geleden, ontdekte 
ze dat ze niet kon zonder paard en 
kocht in oktober Welsh Pony Lizzy. 
Enkele jaren dressuursport leidden 
tot het inzicht dat ze toe was aan 
een nieuwe uitdaging, en dat werd 
mennen. En zo kwam ze in een hele 
andere wereld terecht. Ze had de 
keuze uit verschillende clubs en 
koos voor Koetsiersvereniging ‘Het 
Apeldoornsch Gerij’. Marathonwa-
gen en tuig werden aangeschaft. Tot 
op heden krijgt ze privéles en gaat 
één keer per week naar de club voor 
de gezelligheid en om iets te leren 
in groepsverband. Ze is onderaan 
begonnen en heeft zich opgewerkt 
naar klasse 2. Lizzy staat samen met 
andere soortgenoten op de aanpa-
lende wei naast de boerderij van de 
schoonouders. “Mijn schoonvader 
heeft het nooit aangedurfd paarden 
aan te schaffen, maar dat is nu ver-
anderd”, lacht ze. 

Vanaf april 2013 rijdt zij landelijke 
wedstrijden. Samen met de groom, 
echtgenoot Marcel – inmiddels ook 
besmet – zit ze op de bok en hij staat 
achter haar. Herhaaldelijk hebben ze 
winst geboekt. Op het NK doen ze 
mee aan ‘Samengestelde Wedstrij-
den’ van drie onderdelen: dressuur, 

vaardigheid en marathon. Alle pun-
ten worden bij elkaar opgeteld en 
degene met de beste score wint. Dat 
ze mee kan doen aan het NK op 28 
en 29 augustus in Haaksbergen daar-
over is Marieke bijzonder gelukkig 
en trots. Ze ziet het als kers op de 
taart van het afgelopen trainingsjaar. 
Maar daar houdt het niet mee op: 
Ook op 22 augustus is ze in Ermelo 
van de partij op het NK voor Dres-
suur en Vaardigheid, twee aparte 
onderdelen dus. 

Vol verwachting en vastberaden 
werkt ze ernaar toe. “Ik ga de con-
ditie van Lizzy goed op pijl houden 
en zorg ook vooral voor goede voe-
ding, want de ritten zijn heel inten-
sief voor haar. Haar prestaties kun je 
rustig vergelijken met die van een at-
leet, een topsporter”, lacht Marieke. 
Ze legt uit dat vooral vertrouwen in 
elkaar hét sleutelwoord is: “Je moet 
met het dier een echte vertrouwens-

band opbouwen. Tijdens de mara-
thon gaat het parcours onder andere 
tussen palen en door water. Zonder 
vertrouwen in mij zou de pony dit 
niet aandurven. Ook mijn man moet 
ik het volste vertrouwen kunnen 
schenken, want hij moet de wagen 
in balans houden.” Ontspanning, 
rompbalans en een goede leidsel-
voering zijn van essentieel belang 
voor paard, tuig, koets en eigen li-
chaam. Marieke is vooral trots en 
blij en verheugt zich enorm op de 
Nederlandse Kampioenschappen: 
“Deze ervaring kunnen ze me in 
ieder geval niet meer afpakken. En 
een mooie uitslag,daar gaan we ze-
ker voor!”

Ontwikkelingen 
kerkgebouw 
Klarenbeek

Militaire voertuigen 
op open zaterdag

Veel belangstelling 
voor zoektocht 
naar de bron

*****

*****

Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30
www.devaleweide.nl

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Rozen
DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

4,9920 stuks

http://www.wilp1250jaar.nl/


Familie
berichten

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

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

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

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

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015 (24 uur per dag)
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Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

Nijverheidsstraat 27  - 7391 ZT  Twello  -  tel: 0571 - 290972
open:  ma-vr: 7.30 - 16.00 uur    za: 8.00 - 12.00 uur

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Margo Tiemens
Emotioneelbloemwerk en workshops   

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

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

TE H
U

U
R

ZIT/SLAAPKAMERS

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Na een leven van ruim een eeuw is van ons 
heengegaan onze zuster, schoonzuster en tante

Jannetje Nalis – Berends

Sedert 31-05-2004 weduwe van J. Nalis

 † B. Wolters - Berends
 † M. Wolters
 † A.W. Elfrink – Berends
  B.J. Elfrink
  W. Garrets – Berends
 † A. Garrets
  H. Garrets – Berends
 † H. Garrets
 † J. Berends
  H. Berends – van Tongeren
  Neven en Nichten

Langs deze weg willen wij u allen bedanken 
voor de vele blijken van medeleven die wij 

van u ontvingen na het overlijden 
van onze Moeder en Oma

Lamberdina Wilhelmina
Berenschot – Pelgröm

Dini

Uw belangstelling was voor ons een grote steun

De kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

Twello juli 2015

DE VALE WEIDE 
bloemen en planten

TWELLO
Dorpsstraat 21a • (0571) 27 04 30

www.devaleweide.nl

Kijk voor meer voorbeelden op www.devaleweide.nl

Ook voor al uw Rouwwerk 

Als ervaren uitvaartverzorger in de regio Zutphen en 

omstreken weet ik dat een betekenisvolle manier van 

afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom 

ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van  
een begrafenis of crematie. 

U kunt mij bellen op 0313 769 005 of 06 188 853 82.

Yarden & Lucía Uitvaartzorg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 

0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden-lucia.nl

   “Ik help 
u graag bij 
   een goed 
   afscheid.”

TE HUUR 
3 kamer appartement

met tuin in het centrum van Twello. 
Het appartement is van alle gemakken 

voorzien, met een losse berging. De voorkeur 
gaat uit naar een vrouwelijke huurster of 

senioren. Voor een langere termijn. 
Prijs € 700,= excl. Beschikbaar per 1 augustus . 

Voor info stuurt u een mail naar: 
sweelinckstraat49twello@hotmail.com

“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”
Openbaringen 21:1

In vrede terugkijkend op zijn leven is 
overleden mijn man en onze vader en opa

Jan Johannes Stuifzand

* Rotterdam,  † Twello, 
25 februari 1928  25 juli 2015

Jan was een gedreven man die genoot van 
het leven en zijn gezin. Hij stond voor zijn 
idealen en gaf die op eigen wijze vorm in 
zijn leven en werk als ondernemer.
Hij leefde uit Gods genade en keek er naar 
uit om Zijn Koninkrijk binnen te treden.
Wij koesteren de mooie herinneringen aan 
hem.

 Annie Stuifzand-Brouwer.

Kinderen:
 Inge en Jan Cees, Anja, 
 Marcel en Jolanda, Marjolein en Johan, 
 José en Gerrit.

Kleinkinderen:
 Karin en Michiel, Mirjam, 
 Esther en Peter, Judith en Dimmen,
 Lisette en Marthijn, Marjon, Rosanne, 
 Janieke, Jonas, Mattijs en Anneke, 
 Hanna en Janno, Robin en Miek, 
 Cynthia en Koen, René.

Achterkleinkinderen:
 Tamar †, Stella, Tieme, Saar, 
 Gijs, Siem, Jacob.

Engelenburgstraat 8
7391 AM Twello

Jan ligt thuis opgebaard. Daar kunt u afscheid 
nemen en condoleren op donderdagavond 
30 juli van 18.30 uur tot 20.00 uur.

De afscheidsdienst en begrafenis vinden 
plaats in besloten kring op vrijdag 31 juli 
op de natuurbegraafplaats te Assel.

Liever geen bloemen. Als u wilt kunt u een 
bijdrage geven voor de stichting Hatemalo in 
Nepal. (www.hatemalo.nl)

Overlijdensberichten kunt u 
opgeven tot dinsdagochtend 

10.00 uur. 
Geboorteberichten,

 huwelijksaankondigingen, 
dankbetuigingen, 

jubilea e.d. 
voor maandag 10.00 uur.

U kunt deze berichten 
mailen naar: 

info@voorsternieuws.nl 
of inleveren bij of faxen 

naar:

Uitgeverij 
Voorster Nieuws

Stationsstraat 17, 
7391 EG  Twello

Telefoon: 
(0571) 27 61 91

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht
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„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

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

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

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar 
Apeldoorn: 0900 600 90 00
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met 
de Centrale Huisartsenpost Salland 
0570 50 17 77. 
DIENST aPOThEEK SaLLaND
De apotheek in Twello is van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze 
openingstijden kunt u terecht bij 
Dienst Apotheek Salland, gevestigd 
in de centrale hal van het Deventer 
Ziekenhuis. Tel. 0570 53 65 05.
TaNDarTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VErLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 
55 03, bgg. 055 360 01 89
NaVIVa KraaMZOrG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDErLaND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag 
bereikbaar voor kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg
MEDIPOINT|VérIaN 
ZOrGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Rac-
corderment 8. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur 
tot 13.00 uur. Voor informatie kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZOrGSaaM; UITLEEN 
hULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: 
maandag t/m vrijdag van 9.30-17.30 
uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u 
op werkdagen van 16.30-20.00 uur 
en op zaterdag, zon- en feestdagen 
van 10.00-16.00 uur terecht bij Zorg-
centrum de Heemhof, Beatrijsgaarde 
5 in Apeldoorn. Voor informatie bel 
met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-12.30 uur, tel. 055 58 898 58.
SENSIrE aLGEMEEN 
MaaTSchaPPELIjK WErK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, Twello.
SENSIrE ThUISZOrG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnum-
mer 0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
VérIaN ZOrGLIjN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.
TrIMENZO ZOrG aaN hUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpvragers in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. U kunt ook bin-
nenlopen in ons kantoor: 
Marktplein 15 in Twello.
bUUrTZOrG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIabETESLIjN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in geval 
van nood) en over de producten en 
diensten van de Diabetesvereniging.
SaLLaND VErZEKErINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
en donderdag van 14.30-16.00 uur in 
het Kulturhus.
MEE VELUWE VOOr MENSEN 
MET EEN bEPErKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappelijk 
Netwerk Voorst, inloopspreekuur bij 
Kulturhus op werkdagen van 09.00-
14.00 uur. Tel. 0570 74 51 11. Voor 
meer informatie www.meeveluwe.nl 

Weekenddiensten Kerkdiensten

Dierenartsen

Spreekuren 
wijkagent

DIErENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren 
zaterdag 10.30-11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar 0571 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
www.dierenkliniektwello.nl
DIErENarTSENPraKTIjK 
DE DrIEhOEK
Zutphenseweg 50, 7382 AM 
Klarenbeek. Torenbosch 64, 7391 
CA Twello. Voor spoedgevallen 
dag en nacht bereikbaar op ons 
centrale tel. 055 301 22 55. 
Voor meer informatie  
www.dierenartsenpraktijk.com
DIErENKLINIEK 
DE IjSSELVaLLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en 
paarden. Voor spoeddienst 24 uur 
per dag bereikbaar 055-3669286. 
Kopermolenweg 11 Klarenbeek. 
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

Alcohol en
 drugs....

www.cjgvoorst.nl/kies

Zondag 2 augustus
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur leesdienst.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
E. Rijks (gez. dienst in Voorst).
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. H. van Marle, 15.00 uur ds. 
D. Zoet.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. J. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. C. Boonstra.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. M. Valk.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
pastoor Oude Vrielink.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. E. 
Rijks (gez. dienst met Klarenbeek 
en Wilp).
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. G. 
Cnossen.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. E. 
Rijks, (gez. dienst in Voorst).
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastoor Daggenvoorde.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Ho-
ven), 10.00 uur ds. C. v/d Valk, 
17.00 uur prop. L. Schouten.
Donderdag 6 augustus
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
09.00 uur pastoor Daggenvoorde.

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

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
naastenhulpvoorst@gmail.com

In de zomermaanden plaatsen wij foto’s met een knipoog naar de jaren dat het leven nog iets rustiger verliep. De 
Oudheidkundige Kring Voorst is gesloten in de periode 27 juli t/m 8 augustus. Wilt u toch reageren, dan kan dit 
op de gebruikelijke wijze via: Jan Siero (0571) 273433 of info@okvvoorst.nl. Bent u in het bezit van soortgelijke 
foto’s, dan zouden wij die graag willen digitaliseren voor ons archief.
Dorpsplein Nijbroek 1970. Jansen, de warme bakker met zijn ‘Gazelle’ en mand, is op weg naar zijn clientèle. 
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

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

Vermist
Lichtbruine poes met wat beige/rode 
en zwarte vlekjes: Rozendaalseweg , 
Terwolde.
Zwarte poes, wat oranje verkleuring 
op de borst, vrij groot, schuw, al 
meerdere weken vermist: Burg v.d. 
Feltzweg, Twello. 

Gevonden
Zwart en een rood/wit kitten, kater-
tjes: Hoofdweg, Klarenbeek.
Donkere poes met beige vlekjes, bei-
ge bef en teentjes voor, beige aan de 
achterpoten, hapjes uit het linkeer 
oor: H.W. Iordensweg, Twello.
Zwarte poes, wit op de bovenlip-
pen doorlopend naar de nek, zwart 
vlekje op de kin, witte borst, buik en 
sokjes, zwarte vlek op de buik: Brin-
kenweg/A50, Klarenbeek.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Burgemeester Van 

de Feltzweg te Twello.

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


Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

Werkplaats gesloten van 28 juli t/m 17 augustus

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

Voor meer info: www.dvanderkraats.nl

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

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

hoofdprijs
Een reis naar LEGOLAND® 
in Billund Denemarken en 
een exclusieve LEGO set!

Meer informatie in de winkel en op intertoys.nl/legonkbouwen

LEGO World vindt plaats in de 
Jaarbeurs Utrecht tijdens de 
herfstvakantie van woensdag 
21 t/m dinsdag 27 oktober 2015.

hoofdprijs
Een reis naar LEGOLAND
in Billund Denemarken en 
een exclusieve LEGO set!

Meer informatie in de winkel en op intertoys.nl/legonkbouwen

LEGO World vindt plaats in de 
Jaarbeurs Utrecht tijdens de 
herfstvakantie van woensdag 
21 t/m dinsdag 27 oktober 2015.

word Nederlands 
kampioen
LEGO® Bouwen

TWELLO Dorpsstraat 22 • 0571-200022

woensdag 5 augustus
13:00 - 15:00 
15.30 - 17.30
zaterdag 8 augustus
12:00 - 14:00
14:30 - 16:30

Schrijf je nu online in 
voor de voorrondes 
in Twello!
intertoys.nl/legonkbouwen

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello 

(0571) 27 12 66

VERSTEKZAAG
Type POWX07551T.
1.400 watt.
5.000 toeren/min.
Inclusief onderstel.
3 jaar garantie.

Vier 
RESTAURANT

De 
Seizoenen

Kerklaan 1  Twello - T  0571 27 00 73 - www.devierseizoenentwello.nl

Speciale aanbieding 

         Onbeperkt 
verse mosselen eten

Wegens succes verlengd!

voor slechts p.p.pp€22,50
geldig van woensdag 29 juli t/m dinsdag 4 augustus

www.voorsternieuws.nl
Wekelijks huis aan huis dagelijks online



Pagina  5 Voorster NieuwsWoensdag 29 juli 2015

de aed’s zijn gedurende 
openingstijden beschikbaar op de 
volgende locaties: 

bussloo
gebr. de haan, Bussloselaan 28 

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

Empe
dorpshuis ‘t oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

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

Nijbroek
dorpshuis de arend
Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
dorpshuis
Het Oude Veen 19, 055 5063130

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

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

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

Twello
c1000 binnendijk
Duistervoordseweg 11, 0571 287820
aan de stegge twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
gemeentehuis gemeente voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
schoneveld breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
sporthal jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
sportpark zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
zwembad de schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
snackbar kokkie
Molenstraat 44a, 0571 276060
globe reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
gebouw irene
Dorpsstraat 8
sv voorwaarts
Kerklaan 2, 0571 271332
zorgcentrum het grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
zorgcentrum st. Martinushof
Sint Maartenserf 85,  0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
vv activia
Vermeersweg 12, 0571 271308
rabobank twello
Dorpsstraat 24, 0571 287300
papillon, antoinette teelen
Donizettiplaats 50

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

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

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

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

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

Oproepen via 112

AED’S

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

Zaterdagmiddag inloopconcerten: 
De jonge Beethoven 

VOOrST.- Terwijl buiten de wind 
en regen om de kerk joegen, konden 
weer vele bezoekers in de Dorpskerk 
genieten van een prachtig concert. 

Dit keer twee verschillende samen-
gestelde sextetten met leden van 
onder andere het Apeldoorns Sym-
fonie Orkest. Er was gekozen voor 

twee stukken van de jonge Beetho-
ven. Muziek die tot je verbeelding 
spreekt en waarbij je heerlijk kunt 
fantaseren.

Als eerste het sextet opus 81, Eb 
groot voor strijkkwartet en twee 
hoorns. Gecomponeerd in 1795. Het 
bestaat uit drie delen. Bij het eerste 
deel Allegro het coda, kon je even 
helemaal tot rust komen, waarop het 
dromerige en melancholieke Adagio 
volgde, hierna het afsluitende Ron-
do, wat overkwam als oproep voor 
een feest of jachtpartij. Het tweede 
stuk: sextet opus 71, Eb groot (1796) 
voor blazers. Het eerste Adagio was 
net een kabbelende beek, gevolgd 
door Menuet, in je verbeelding zag 
je vrolijk dansende, springende en 
spelende kinderen. Het laatste Ron-
do zou niet misstaan bij een fees-
telijke intocht van de 4-daagse. Na 
een overweldigend applaus volgde 
er nog een toegift. Uitvoerenden 
waren: Breunis van Wolfswinkel 
en Hans de Deugd - hoorn, Cor-
rie van Schaardenburgh, Carla van 

Wiechen en Judith Oosterhuis – vi-
ool, Els Rensink en Claartje van de 
Velde - fagot, Agaath Nouwens en 
Janny Schotgerrits - klarinet, Reitze 
Bruinsma - cello. Fijn dat al deze 
mensen belangeloos deze prachtige 
bijdrage hebben verleend.

Dialectkoor
Aanstaande zaterdag, 1 augustus om 
15.00 uur opnieuw een concert in de 
Dorpskerk. Dit keer een totaal ander 
genre. Voor u zal optreden ‘Het Oos-
terhuuzens Dialectkoor’. Een groot 
enthousiast mannenkoor uit de regio 
dat door hun eigen stijl van zingen al 
in de wijde omtrek bekend is. Kom 
en geniet mee. De toegang is gratis, 
een vrijwillige gift is welkom. In het 
naastgelegen Dorpshuis is er een bro-
cante- en boekenmarkt en kunt u te-
recht voor een drankje. Hopelijk tot 
ziens! Informatie: www.kerkvoorst.nl.

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

TwelloKlarenbeek
Zutphenseweg 50

7382 AM Klarenbeek 

ma/vrij 8.15-18.00 uur

ma en do 19.00-19.30 uur

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

We keep it cool, 
you keep the beest
We hebben deze zomer al weer de nodige zeer warme 
dagen mogen meemaken. In voorgaande jaren hebben wij 
met zulk weer nogal eens het zweet uit onze ogen moeten 
wissen in de spreekkamers. En als u op zo’n dag bij ons op 
consult kwam met uw huisdier dan weet u vast wel waar 
ik het over heb!

Wij zijn dan ook zeer verheugd met het feit dat onze hele 
praktijk nu voorzien is van airconditioning. Het werkt 
natuurlijk een stuk prettiger, het is voor u als klant fijn om 
niet bijna te bezwijken aan de warmte én het is voor uw 
huisdier, onze patiënt, veel beter. Want laten we wel wezen, 
een ziek dier heeft al genoeg problemen, het is niet de 
bedoeling het hier nog erger te maken door oververhitting.

Dus ook op héél warme dagen bent u van harte welkom 
met uw dier, nu zelfs om even te komen afkoelen…



Het plaatsen van een Puntje 

in uw Weekblad 

Voorster Nieuws 

is een uitstekende 

manier van adverteren. 

Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten.

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

ontvangt u een factuur met het bedrag van het puntje plus administratiekosten

boekhandel Oonk Uitgeverij Voorster Nieuws
Stationsstraat 4, Twello Stationsstraat 17, Twello

1 regel e 1.85

2 regels e 1.85

3 regels e 2.30

4 regels e 2.75

5 regels e 3.20

6 regels e 3.65

7 regels e 4.10

8 regels e 4.65

OP DE GEHELE 
COLLECTIE

ZONNEBRILLEN

Duistervoordseweg 12a  Twello  T. 0571 273271

KORTINGEN

TOT 50%

ZONNEBRILLEN

SALE

Snelle levering - Topkwaliteit - Blijvend lage prijzen

WWW.DELTALINE.NL TEL. 0610222933

harry de Winkel hoveniers-
bedrijf Vakantie onderhoud, 

grasmaaien,schoffelen 
055-3015271

tk gevraagd een piano of 
vleugel opknapper geen 
bezwaar. 06 25 25 64 14

Te koop tarwe en triticale 
stro los van het land. De 
Vecht 06 20 80 73 40 Jos 

Overvelde

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

06-13456651

scheidingsWijze[n]. Scheiden is niet alleen afronden wat 
geweest is, maar ook een nieuwe start. je kunt het nu goed 

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

dingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

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

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk gerda 
oosthuizen Spatadertherapie, 

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

graszoden, hedera, hydran-
gia, sierheesters, rhododen-
dron, heide, wilgentenen, 

boomschorsmatten, franse 
boomschors, tuinaarde. 

www.kwekerijhetveld.nl 
veldw 50 klarenbeek 055 
3011451 - 06 51554827

Edelsmederij Jansen voor 
nieuw werk en reparatie van 
sieraden en groot zilverwerk. 
www.edelsmedrijjansen.nl 

0651607885, Twello

t.k. aardappelen parel en frieslander, tuinbonen en diverse 
andere groenten vers van het land. P te Riele Veluwsedijk 28 
Vaassen /Nijbroek . 06-45176735 geopend ma-vr 15-20 uur, 

za 8-15 uur

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Jonagold 2 kilo  1.99

Grote galia meloen   0.99
Frieslander aardappel 5 kilo  2.99

Rode bessen 500 gram  1.49

  
500 gram  0.99

  
kilo  4.99

  
kilo  0.99Trostomaten

Aardbeien
Hollandse pracht OP=OP

OP=OP
oo landse prHHoollandse pHHHHoooolllandse pr

Kersen
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Kies zekerheid, kies Aarnink
Alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur.

www.aarnink.nl

Kunststof Ramenfabriek

B
O

U
W

 
B

V

Showroom: Paderbornstraat 1, Deventer, tel: 0570 - 676600

Ook op eenzame hoogte

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

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello

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

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

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

TErWOLDE/NIjbrOEK
WELSUM
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

bUSSLOO-POSTErENK
WILP/WILP achTErhOEK
DE hOVEN
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com

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

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

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

WWW.VOOrSTErNIEUWS.NL

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

Klachten over 
bezorging:

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

Jong talent op Jongerenconcert 
tijdens Klompenfeest 
TWELLO.- Donderdag 3 september 
a.s. is in de Martinuskerk te Twello 
het Jongerenconcert als opening van 
de Klompenweek. Bijzonder dit keer 
is dat de organisatie van het Klom-
penfeest de groep O’G3NE bereid 
heeft gevonden om naar Twello te 
komen om naast de jonge talenten 
uit Twello en omgeving ons van hun 
artistieke kwaliteiten te laten genie-
ten.
Deze week ook een korte impressie 
over enkele van de jongeren die hun 
talent met u willen delen: 
Eva Berends (piano) is 13 jaar en 
woont in Twello. Ze zit in de brug-
klas van het VWO+ op het Veluws 
College, Mheenpark in Apeldoorn. 
Sinds vijf jaar heeft ze pianoles van 
Henk Noordman in Twello. Ze speelt 
verschillende genres. Moderne lied-
jes zoals popmuziek, maar ook klas-
sieke muziek. “Ik ben op pianoles 
gegaan omdat wij thuis al een piano 
hadden en omdat ik het erg leuk vind 
om te spelen”. Op het concert speelt 
zij stukken van Beethoven, Sam 
Smith en van Ludovico Einaudi.
Jill Benne is 15 jaar en woont in Pos-
terenk en zit op het Veluws College 
Twello. Haar hobby’s zijn natuurlijk 
zingen, dansen, turnen, pianospelen 
en gitaarspelen. “Ik begon al met 
zingen vanaf het moment dat ik leer-

de praten”. Sinds haar 7e jaar speelt 
ze gitaar en sinds haar 11e piano. Jill 
heeft les van Diana Vredenberg die 
haar ook begeleidt op piano.
Op het concert zingt Jill onder ande-
re: Jar of hearts van Christina Perri 
en Hallelujah van Lisa Lois. Emma 
van der Scheer is 15 jaar en woont 
in Wilp. Ze zit in klas 3 HAVO van 
het Boerhaave in Deventer. “Muziek 
en talen vind ik de leukste vakken. 
Buiten school zie ik mijn vriendin-
nen en tennis ik. Daarnaast speel ik 
gitaar en doe mijn grootste hobby: 
zingen! Ik zing zowel klassiek en 
opera als popmuziek. Het leuke van 
klassiek zingen vind ik dat je je stem 
heel intensief gebruikt”. Ze is met 
zingen begonnen toen ze nog heel 
jong was, maar klassiek en opera 
doet ze nu ongeveer 2 jaar. Emma 
heeft les van Bernadette Boone-ter 
Heijne (mezzo-sopraan) in Voorst. 
Emma gaat onder andere zingen: 
O mio babbino caro van Giaccomo 
Puccini. Over 2 weken meer over 
Gemma Scherpenzeel, het Jeugdor-
kest van Excelsior en natuurlijk over 
O’G3NE. Kortom: Talenten die voor 
jong en oud zeer de moeite waard 
zijn om naar te komen luisteren en 
kijken. Het concert is in de Marti-
nuskerk te Twello. Deze heeft een 
goede akoestiek en kan voldoende 

mensen aan. 
De voorverkoop van de kaarten à 
7,50 euro (inclusief een drankje in 
de pauze) start op zaterdag 1 au-
gustus en zijn verkrijgbaar bij Pri-
mera Oonk en Multimate Klunder te 
Twello. Aanvang concert 19.00 uur. 
Kerk open om 18.30 uur. Voor meer 
info: www.klompenfeest.nl.

’t Indiaantje haalt geld op voor 
Make-A-Wish

TEUGE.- Zaterdag 30 mei organi-
seerde kinderdagverblijf ’t Indiaan-
tje een kleedjesmarkt voor Make-A-
Wish Nederland. Er werd van alles 
georganiseerd, zowel in het eigen 
bos als op de stoep. Maandag 20 juli 

werd de cheque overhandigd aan 
een vrijwilliger van Make-A-Wish. 
De kinderen vonden het spannend 
en ook erg leuk! 

Vol trots lieten ze de cheque zien, 

waarop maar liefst 432,10 euro ver-
meld stond! Mede dankzij sponso-
ren en ouders werd dit mooie be-
drag gehaald. ’t Indiaantje bedankt 
iedereen voor zijn of haar bijdrage 
en kijkt terug op een geslaagde dag.

Zomerstormen
De meeste stormen komen voor in de periode van oktober tot 
april, maar ook in het zomerhalfjaar kan het hard waaien, zoals 
afgelopen zaterdag het geval was. De tweelingstormen van 27 en 
28 mei 2000 zijn voorbeelden van zomerstormen, door hun koers 
via het Kanaal ook wel Kanaalratten genoemd. In de zomer duren 
stormen minder lang dan in de winter, maar dat maakt het niet 
minder gevaarlijk.

Zomerstormen komen vaak plotseling opzetten, die met name water-
sporters en houders van strandtenten in de problemen brengen. Bomen 
die vol in blad staan kunnen de wind moeilijk verdragen, vooral als het 
ook hevig regent.
Vooral eind mei 2000 was het raak. Op 27 mei trok de wind al aan 
tot stormachtig en waren er zware windstoten. Daags daarna volgde 
een nog zwaardere storm met windkracht 10 in IJmuiden en windsto-
ten van 122 km/u. De storm kostte drie mensen het leven. Het was 
de zwaarste mei storm sinds 28 mei 1860. De gelijkenis is niet alleen 
treffend vanwege de datum: ook in 1860 volgden twee stormen elkaar 
binnen 24 uur op, waarbij de tweede de zwaarste was. In de loop van 
die eerste Pinksterdag nam de wind toe tot kracht 10, zware storm, met 
in Vlissingen windstoten van 151 km

Volgende week weer tropisch?
Vanaf woensdag gaat de temperatuur bij ons weer omhoog.
Woensdag nog een dag met buien met een temperatuur van 18 graden.
Donderdag klimt het kwik nog wat hoger op naar 20 graden met slechts 
nog een paar buien.
Vrijdag heeft de zon al de hoofdrol dan ook 20 graden.
Zaterdag 23 graden, met volop zon.
Zondag nog warmer dan 27 graden met een hoofdrol voor de zon. Vol-
gende week zouden de temperaturen wel eens weer kunnen oplopen 
naar 33 graden. We wachten af.

Mark Wolvenne, Terwolde.

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

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

Koopavond geopendnd

Zonne-
bloemen
per bos 2.95

2 bossen

4.95



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

2 HALEN = 1 BETALEN

UITVERKOOP Zomercollectie 2015
Profiteer! Vele items met kleine prijsjes

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

OP=OP OP=OP

LOONBEDRIJF DREIERINK

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

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

KEES BOUWMEESTER
Handelsonderneming B.V.

In & verkoop van oud ijzer en metalen

Container service van 1 t/m 40kuub

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

Tel: 0613694873

Runnenbergweg 7
8171 mc
Vaassen

WEEGBRUG (24/7) 18m 70 TONS

KB-SCHROOT.NL

 
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  

 
 

 

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

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615

afslanken, aankomen, Meer 
energie! herbaliFe Werkt! 

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

540910.

te huur  3 kamer apparte-
ment met tuin in het 

centrum van twello. Het 
appartement is van alle 

gemakken voorzien, met een 
losse berging. De voorkeur 

gaat uit naar een vrouwelijke 
huurster of senioren. Voor een 
langere termijn. Prijs € 700,= 

excl. Beschikbaar per 1 
augustus. Voor info stuurt u 
een mail naar: sweelinck-

straat49twello@hotmail.com

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

Tel. (0571) 291205

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

moonlight.nl

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

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

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

vergoeding. Tel 06-14101933

Veilinggebouw Apeldoorn 
sinds 1960, vraagt alles op 

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

055 5216957

 
aMerikaanse koelkasten va e 599,-  

bosch WasautoMaten en drogers va e 149,-  
 elektro Witgoed outlet 

 biedt u ruime keuze in  A-merken. Nieuw, jong gebruikt, 
demo’s en licht beschadigde  

showroommodellen. Alles met laagste prijs garantie, dus 
nergens goedkoper! 

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

bert peters bouw- en 
timmerbedrijf. Alle 

bouwwerkzaamheden. 
Timmerwerkplaats, kozijnre-
paraties e.d. ook tuinhuizen 

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

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

0651-846829

VAKANTIE IS...

...HET BESTE
 IN HEM 

NAAR BOVEN HALEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers 
om kinderen, jongeren en volwassenen 

met een beperking een 
onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 

Maak jij het mogelijk? 
www.wielewaal.nl/vrijwilligers 
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Ouessantschapen ontdaan van winterjas

TEUGE.- De twee stamboekscha-
pen in ’t Beestenboeltje werden 
afgelopen woensdag geschoren. 
Het scheren trok belangstellenden 
naar het dierenverblijf in Teuge. De 
Ouessant is het kleinste schapen-
ras ter wereld. Dit ras is makkelijk 

in omgang en verzorging. Tijdens 
het scheren hebben de schapen 
zich ook netjes gedragen. Deze 
stamboekdieren zijn bij de ope-
ning van het nieuwe dierenverblijf 
geschonken door cbs de Zaaier in 
Teuge. Wekelijks komen kinderen 

uit een klas de dieren voeren en 
verzorgen. De wol van de schapen 
wordt gebruikt om poppen van 
te maken. Met een nieuwe coup 
lopen deze schapen weer vrolijk 
rond tussen de andere dieren in 
het verblijf.

Fotografie: Bob Bakker

beste Voorstenaren,

Groen Links en ons College
Zwerfvuil
Vorige week: groot uitgepakt op de voorpagina van Voorster Nieuws: cam-
pagne tegen zwerfafval gestart. Nu kan het zijn dat het college een motie 
van Partij van de Arbeid/Groen Links heeft overgenomen. Kan zijn. Ik 
volg dat niet zo. Maar de journalist had moeten weten dat Groen Links 
nog niet zo lang geleden en in het verleden de Partij van de Arbeid ac-
tie voerden voor het verwijderen van zwerfvuil. Ik vind het een schit-
terende actie van het college, geen woord verkeerd en zeker de oproep 
aan vrijwilligersorganisaties zoals bijvoorbeeld SV Voorwaarts past in het 
hedendaagse denken: eigen baas in je dorp en dus ook het schoonhouden 
daarvan. SV Twello vergeten? Dat zou ik als journalist ook willen we-
ten: waarom SV Voorwaarts? En ligt er geen zwerfvuil in ander dorpen? 
Misschien sla ik de plank wel helemaal mis, maar dat lees ik wel in de 
rubriek ‘Ingezonden stukken’. Ik hoop dat Voorstenaren niet vergeten wie 
het voortouw hebben genomen. Juist Partij van de Arbeid/Groen Links. 
Dat geldt ook landelijk voor de zorgwet, waarvan de rekening op het bord 
komt van de Partij van de Arbeid. Eerst allemaal (ook de politieke partijen 
maar dan in verkiezingstijd) oorverdovend schreeuwen dat de overheid 
dicht bij de burger moet zijn en als dat dan gebeurt een keel opzetten 
omdat alles verkeerd dreigt te verlopen. Pluspunt is dat doordat de Par-
tij van de Arbeid blijkbaar stemmen verliest bij de uitvoering van die 
wet, het meteen duidelijk is dat het de sociaal democratie is die opkomt 
voor de gemeenschap. Mensen hadden meer duidelijkheid verwacht, 
zijn teleurgesteld. Zeg dus: beste mensen, jullie hebben het zelf gewild. 
Dicht bij de burger. Jullie gemeente heeft het voor het zeggen. Geen geld? 
Jullie regering heeft geld nodig voor onderwijs, gezondheidszorg, veilig-
heid, milieu. De gemeente kan altijd de onroerend goed belasting (of hoe 
die ook mag heten) verhogen. Niemand hoeft twee auto’s voor de deur. 
De VVD behoudt haar aanhangers omdat de zorg niet hun pakkie aan 
is. (Kom maar op met jullie ingezonden stukken). Opgejut door een pers 
die de oren laat hangen naar het veilige rechtse midden gutst het van de 
negatieve artikelen over de zorgwet. Ik kan nog enige venijnige zinnen 
aan deze ‘Nar’ toevoegen, maar er is nu genoeg munitie om tegengas te 
geven. Zo, dit lucht op. De reacties wachten we met genoegen af. Nog 
even dit: Tiende editie Outdoor Summer party (!) groot succes. Wat kan 
ook: Openlucht Zomerfestival. Of fashion = mode. Wat is er verkeerd aan 
de Nederlandse taal?

De groeten van Renier van Bronsheim

Voorbereidingen voor de herfst
VOOrST.- Terwijl de vakanties in 
volle gang zijn, worden er in het 
dorp al volop voorbereidingen ge-
troffen voor de herfstfair. De dames 
van Brocanterie de Roskam en Tante 
Thee hebben vorig jaar de smaak te 
pakken gekregen, toen de ‘Buiten 
“On” gewone Fair’ een succesvol 
evenement bleek. Ze willen weer 
proberen om voor de vele bezoekers 
een sfeer te creëren van “gewoon en 
ongewoon ervaren en genieten.” Het 
gezellige terrein biedt met 4000 m² 
genoeg ruimte voor vele stands met 
gewone en ongewone producten en/
of activiteiten, met als uitgangspunt 
dat een ieder uniek kan zijn in zijn/
haar aanbod.

De eerste deelnemers zijn al bekend 
en daar zitten een paar zeer bijzon-
dere standhouders met echt mooie 
producten bij, antieke sieraden, hou-
ten beelden, teak meubelen, prach-
tige vogeltaarten, leuke vilt hoedjes, 
en vele ambachtelijke/landelijke 

“eigenlijk heb ik 6 maanden vakantie nodig en dat 2 x per jaar”

“VAKANTIE”

Rectificatie
Ik heb in de Nar van vorige week geschreven over zwerfpoep bij de A1, 
alleen de loopplank over de sloot die naar deze parkeerplaats gaat is bij 
de Blankenhuisweg in Wilp-Achterhoek, en niet bij de Slangengatweg.

Derk van Eext

Donderdag 30 juli t/m zaterdag 1 augustus 2015

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

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

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

Rauwkost
Keus uit alle soorten

Aardbeien
Hollandse 500 gram

€ 1.99

Ananas
Grote per stuk

€ 1.49

Bildstar 
van Eigen Teler 5 kilo

€ 2.99

2e portie

½ prijs

en streekproducten. Daarnaast zijn 
er heerlijke proeverijen. Noteer de 
datum alvast en kom op zondag 11 
oktober heerlijk genieten aan de 
Rijksstraatweg in Voorst. Voor deel-

name: tel. 06-29131255 (Mieke) of 
buitenongewonefair@hotmail.com. 
Like ook de facebook pagina voor 
verdere informatie. (www.facebook.
com/buitenongewonefair).



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

Gemeentelijke informatie

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Centrum van Twello Geluid tijdens Klompenfeest  
van 4 t/m 6 september 2015

Ontheffing verleend* Z-15-02466_2015-36387

Grotenhuisweg 59 in Wilp Rommelmarkt op 5 september 2015  
van 9.30 uur tot 14.00 uur

Vergunning verleend* Z-15-02468_2015-36740

Kruisdwarsweg in Twello Buurtfeest op 29 augustus 2015  
van 14.30 uur tot 24.00 uur

Vergunning verleend* Z-15-02509_2015-36796

Stationsplein en directe omgeving in Twello Verbod onbeheerd stallen (brom)fietsen Besluit genomen Z-15-01229_2015-34403

Drank- en Horecawet

Centrum van Twello Schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens 
Klompenfeest van 4 t/m 6 september 2015

Ontheffing verleend* Z-15-02466_2015-36387

Evenementenvergunning

Centrum van Twello Klompenfeest van 4 t/m 6 september 2015 Vergunning verleend* Z-15-02466_2015-36387

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 34 in Terwolde Wijzigen raamkozijn in voorgevel woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-2957

Bandijk (kad. Nijbroek E 325) in Terwolde Werkzaamheden t.b.v. kaderrichtlijn Water,  
oever Slichtenbreesweerd

Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2962

Damastbloem ong. (kad. TLO B 9125) in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2967

Lathmerweg t.h.v. nr. 5 in Wilp Kappen 19 taxussen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-2894

Mackenzieplaats 11-13 en 15-17 in Wilp Plaatsen tussenwand Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2958

Meester Zwiersweg 4 in Twello Kappen 1 eik Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-2892

Mozartstraat 14 in Twello Plaatsen carport Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2977

Nieuwbouwproject De Grote Wetering  
kavel 1 t/m 5 in Klarenbeek

Bouwen vijf-onder-één-kap-woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2969

Omgeving Kerkstraat 35 in Wilp (kad. WIL A 3146) Kappen 1 eik Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2970

Parallelweg 11B in Twello Herbouwen schuur Ontwerp vergunning Z-HZ_WABO-2015-2750

Twelloseweg 10 in Terwolde Bouwen loods Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-269

Voorsterklei 15 in Voorst Kappen 1 populier en 2 essen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2961

Voorsterklei t.h.v. de Rammelwaard  
(kad. Voorst L 77) in Voorst

Aanleggen tijdelijke transportroute Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-2940

Westerstraat 11 in Steenenkamer Vernieuwen en ophogen dak van woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2964

Rectificatie omgevingsvergunning

Twelloseweg 4 in Terwolde Verbouwen boerderij Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2935

Sloopmelding

Doornweerdstraat 19 in Twello Slopen woning Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-2972

Tijdelijke verkeersmaatregel

Goeman Borgesiusstraat in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 29 augustus 2015  
van 16.00 uur tot 1.00 uur

Besluit genomen* Z-15-02572_2015-36624

Grotenhuisweg in Wilp Dubbelzijdig parkeerverbod op 5 september 2015  
van 9.00 uur tot 14.00 uur

Besluit genomen* Z-15-02468_2015-36740

Holthoevensestraat en Woudweg in Teuge Dubbelzijdig parkeerverbod op 24 en 25 september 2015 
van 6.00 uur tot 19.00 uur en op 26 september 2015 van 
6.00 uur tot 12.00 uur

Besluit genomen* Z-15-02863_2015-36964

Kruisdwarsweg in Twello Afsluiten voor alle verkeer vanaf 28 augustus  
18.00 uur tot 30 augustus 2015 15.00 uur

Besluit genomen* Z-15-02509_2015-36796

Rondom centrum van Twello Diverse verkeersmaatregelen t.b.v. Klompenfeest  
van 4 t/m 6 september 2015

Vergunning verleend* Z-15-02466_2015-36387

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

bekendmakingen
Week 31: 29-07-2015

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

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het colle-
ge van B&W of de burgemees-
ter kan een belanghebbende 
bezwaar indienen bij het col-
lege van burgemeester en wet-
houders (of de burgemeester, 
afhankelijk 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 besluit 
en de datum van verzending 
van het besluit kunt u bellen 
met (0571) 27 99 11. Omdat 
een bezwaarschrift geen schor-
sende werking heeft, kan tevens 
een verzoek tot een voorlopige 
voorziening worden gericht aan: 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

 maandag 3 augustus 2015 
vindt er een mandaatvergade-
ring van de welstandscommissie 
plaats.

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

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-

nen) wordt bekend gemaakt op 
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.

Het beoordelen van nieuwe aan-
vragen kost veel tijd. Houdt u 

er daarom rekening mee dat 
nieuwe aanvragen uiterlijk een 
week voor de mandaatverga-
dering moeten zijn ingediend.

De balie VROM is op werkda-
gen geopend van 8.30 uur 
tot 12.15 uur, telefoon (0571)  
27 93 37. 
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Sutton 15 - 7327 AB - Apeldoorn
Telefoon: 055 5415132 
Fax: 055 – 5414733 
Email: info@enwij.nl

www.enwij.nl

 

• Een NCP gecertifi ceerd Technisch 
 Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

• Camerasystemen en Toegangscontrole

• Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende 

 prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)

• Wij nemen al uw zorgen uit handen. 

 Van advies, installatie tot en met de 

 opvolging (meldkamer)

TWELLO.- Afgelopen maandag zag ik tot mijn aangename verrassing, 
in de passage bij de Aldi, twee wethouders en twee zwerfafvalmede-
werkers bij de start van de campagne “samen tegen zwerfafval”. Een 
lovenswaardige actie die hopelijk tot in lengte van dagen doorgaat. Die 
aangename verrassing is des te groter, omdat het zaadje dat het Mondi-
aal Platform van de gemeente Voorst in de afgelopen tien jaar telkens 
weer gezaaid heeft, tot ontkiemen is gekomen en zeker zal gaan bloeien. 
De grote zwerfvuilacties, die het Mondiaal Platform de afgelopen jaren 
georganiseerd had voor de lagere scholen in de gemeente Voorst, heb-
ben nu een mooie voortzetting gekregen met deze nieuwe campagne. 
Ik zag maandagmorgen wethouder Arjen Lagerweij het afval tussen de 
fietsrekken wegvegen, waarbij wethouder Hans van der Sleen goedkeu-
rend toekeek. Zij moeten echter binnenkort weer aan de bak want don-
derdagmorgen lag er al weer genoeg afval. Al met al een goed initiatief.

Bertus Bauer
oud voorzitter Mondiaal Platform

Laatste eredienst, een eucharistieviering op 11 oktober 2015

Ontwikkelingen 
kerkgebouw Klarenbeek

KLarENbEEK.- In de afgelopen periode zijn een flink aantal stappen 
gezet die het mogelijk maken het kerkgebouw voor Klarenbeek te be-
houden. De Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Klarenbeek is of-
ficieel opgericht. hiervoor zijn statuten gemaakt en deze zijn inmiddels 
ondertekend bij de notaris. Met het parochiebestuur is een voorlopige 
koopakte afgesloten en op 15 oktober 2015 vindt de overdracht plaats. 
het stichtingsbestuur heeft ondertussen een aantal keren vergaderd en 
is volop bezig de verder te nemen stappen voor te bereiden.

Laatste eredienst
Inmiddels is zondag 11 oktober 
2015 definitief vastgesteld als de da-
tum waarop de kerk officieel aan de 
eredienst wordt onttrokken. Dit ge-
beurt tijdens een eucharistieviering 
waarvan de aanvangstijd is vastge-
steld ‘s middags om 14.00 uur. De 
pastoraatsgroep begint nu (eind juli 
2015) samen met het pastoraal team 
met de voorbereidingen. U bent 
bij deze laatste eucharistieviering 
uiteraard van harte welkom en de 
Locatieraad en de Pastoraatsgroep 
verwachten dat velen van u hierbij 
aanwezig willen zijn. Noteer deze 
datum dus alvast in uw agenda. Een 

programma voor deze middag is er 
nu nog niet. De Locatieraad en de 
Pastoraatsgroep streven er gezamen-
lijk naar ervoor te zorgen dat dit een 
waardig gebeuren zal worden.

Inzamelen machtigingen 
aankoop kerkgebouw 
Enige weken geleden zijn ruim 
1000 brieven verspreid onder de in-
woners van Klarenbeek, met daarin 
een machtigingsformulier voor een 
eenmalige bijdrage en een machti-
gingsformulier om zich als dona-
teur aan te melden. Een aantal van 
de bezochte adressen heeft op een 
eerder moment al een toezegging 

gedaan om eenmalig te steunen en 
een aantal heeft zich eerder ook al 
aangemeld als donateur. Met de nu 
toegestuurde machtigingsformu-
lieren geeft u de penningmeester 
de gelegenheid om het door u toe-
gezegde bedrag te innen. Gelukkig 
zijn al diverse formulieren binnen, 
maar er ontbreken er toch nog een 
aantal. U wordt vriendelijk ver-
zocht nog niet ingeleverde formu-
lieren alsnog in te leveren in de 
brievenbus bij de kerk, of per post 
aan het SVKK, Kerkweg 2, 7382 BN 
te Klarenbeek. U kunt ook reage-
ren via e-mail: stichtingvkk@gmail.
com. De formulieren kunt u ook 
afgeven aan een bestuurslid van de 
stichting. Zijn de formulieren zoek-
geraakt, laat het dan ook even we-
ten, dan wordt er, in dat geval, voor 
nieuwe formulieren zorggedragen. 
Uiteraard mag u een eenmalige bij-
drage ook zelf storten op de reke-
ning van de stichting: IBAN: NL 40 
INGB 0006 8681 61.

Laatste eredienst, een eucharistieviering op zondag 11 oktober 2015.
NJO Muziekzomer 
in Dorpskerk
WILP.- De NJO Muziekzomer is een 
jaarlijks terugkerend Gelders zomer-
festival. De organisatie is in handen 
van het NJO, een organisatie die zich 
richt op de ontwikkeling van jong 
toptalent. Jonge musici spelen dan 
ook de hoofdrol in de meer dan 75 
concerten die de NJO Muziekzomer 
jaarlijks telt. Het muzikale aanbod 
van dit festival bestaat uit klassieke 
muziek in de breedste zin van het 
woord en bevat voor ieder wat wils. 
De concerten worden gegeven op 
bijzondere locaties. En zo komt NJO 
voor de derde keer in de dorpskerk 
van Wilp op dinsdag 11 augustus 
om 20.00 uur.

Konstantyn en aristo Kwartet
De combinatie van percussie met 
vier strijkers biedt veel muzikale 
mogelijkheden binnen een kleine 
bezetting. In dit programma van 
Konstantyn Napolov en het Aristo 

Kwartet is er dan ook volop vari-
atie, met afwisselende werken uit 
de 20e en 21e eeuw. Konstantyn 
inspireerde diverse componisten 
tot het schrijven van een solowerk 
voor percussie, bedoeld om in de 
nabije toekomst door hem op cd ge-
zet te worden. Op 11 augustus gaat 
hij het publiek in Wilp verrassen 
met solostuk Droplets van de com-
ponist Christiaan Richter. Het Aristo 
Kwartet werd in 2008 opgericht en 
volgt sinds september 2013 de Mas-
ter Strijkkwartet aan de Nederlandse 
Strijkkwartet Academie. Het kwartet 
mocht een concert geven tijdens het 
Edinburgh Festival (Schotland) en 
ging al twee keer op tournee naar 
Frankrijk. Kaarten voor dit evene-
ment zijn verkrijgbaar via: www.
muziekzomer.nl. Ook op dinsdag 
11 augustus vanaf 19.30 uur aan de 
kerkdeur. Entreeprijs is 10 euro. Jon-
geren t/m 30 jaar betalen 5 euro.

Total kies je niet toevallig

10 cent kor� ng op benzine en diesel

Total “De Parckelear”
Rijksstraatweg 106
Twello

Vanaf heden geldt voor alle klanten bij Total “De Parckelaer” een kor� ng 
direct op de pomp, van 10 cent per liter op Totals landelijke adviesprijs.

Het spreekt voor zich dat het Total Spaarsysteem gewoon gehandhaafd blij   
en ook zijn onze medewerk(st)ers u steeds met raad en daad van dienst.

mailto:stichtingvkk@gmail.com
mailto:stichtingvkk@gmail.com
http://www.muziekzomer.nl
http://www.muziekzomer.nl
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www.WILP1250JAAR.nl

TwITTer.com/wILp1250JaarINFO@WILP1250JAAR.nl
facebook.com/wIlp1250Jaar

JUBILEUMBOEK POMPE TOP1250 FLORALIA

Op dinsdag 4 augustus komt het TV 

programma Zomer in Gelderland 

naar Wilp! Samen met 19 andere plaatsen in 

Gelderland strijdt Wilp om te titel ‘Parel van 

Gelderland’. En daarvoor kunnen we álle hulp 

gebruiken die nodig is! Inmiddels is er een team 

gevormd met lokale helden, die je op de foto 

ziet. Het team ziet je graag op 4 augustus op de 

parkeerplaats bij Piet Zoomers!

Er kan door team Wilp geld verdient worden 

voor het goede doel, onder andere door tijdens 

de live uitzending van Omroep Gelderland met 

minstens 300 mensen te zijn! Heb jij zin om te 

helpen of gewoon te kijken? Kom langs en steun 

het team en Wilp! De hele dag zijn we te vinden 

op en rond de parkeerplaats van Modemall 

Piet Zoomers, waar ’s avonds ook de LIVE 
uitzending van Omroep Gelderland plaats 

zal vinden vanaf 17.30 uur!

Het boek “een dijk van een dorp”, ontstaan 

in het kader van het 1250-jarig bestaan van 

het dorp Wilp, beschrijft bijzondere plekken 

en gebeurtenissen. Met prachtige anekdotes 

van markante inwoners. 

Het jubileumboek verschijnt op 1 november 

2015 en verkrijgt u voor het symbolische 

bedrag van 12 euro 50! 

Het jubileumboek is nu al te bestellen via 

onze website. Vul de machtiging in op de 

website, www.wilp1250jaar.nl.

Op 22 en 23 augustus is er een groots mu-

zikaal evenement en reünie bij Dorpshuis 

De Pompe. Op zaterdagavond terug in de 

tijd met DJ’s van weleer. En op zondag een 

Top1250, live gespeeld door diverse bands. 

Met muzikale medewerking van:

DJ’s Appie Braakman, Pim van de Hall, Jan 

Hartink, Jan Vriezekolk, Jan Bruinewoud, 

Wim van Oorspronk en VJ Wilma Bloemen-

dal-Duits. En bands Vals Plat, Wulps Genot, 

Over Load en Full Circle.

In dit feestjaar mag de traditionele Floralia 

natuurlijk niet ontbreken. De straten wor-

den weer versierd als weleer! Op vrijdag 18 

september wordt het bloemenfeest gevierd, 

zoals het bij de Wilpenaren bekend is. Kom 

kijken en doe mee! 

Alle Wilpenaren worden opgeroepen om 

mee te doen aan de Floralia!

Geef je op bij je buurt of straat contactper-

soon. 

SPONSOREN
Wilp 1250

Op 22 en 23 augustus is er een groots mu-

Locatie:Piet Zoomers Wilp
Piet Zoomers Wilp

WILP ...ZOMER IN GELDERLAND

RC
SD
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Klompenfeest 2015

www.Klompenfeest.nl

Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
WeekendOuderenfonds draagt ouderen een 

warm hart toe tijdens het Klompenfeest
TWELLO.- Tijdens deze 36e editie van het Klompenfeest is de organisatie van het Klompenfeest een 
samenwerking aangegaan met het Nationaal Ouderenfonds. Gezamenlijk bieden zij de ouderen uit de 
omgeving een speciale voorstelling aan en vragen ze tijdens het klompenfestival aandacht voor de grote 
eenzaamheid onder ouderen. Stichting Klompenfeest is erg enthousiast over deze leuke vorm van sa-
menwerken.

Klimwand voor 
campinggasten

 
bingo!
De Muzikale Bingo Show zal plaatsvinden op zater-
dag 5 september om 11.00 uur bij restaurant de vier 
seizoenen. Het klassieke bingospel wordt over de 
hele wereld gespeeld. Tijdens het spel kijkt men ge-
concentreerd en in alle stilte naar de getallen op het 
bingoformulier totdat men BINGO kan roepen. Met 
de muzikale bingo verandert de stilte in een lach van 
herkenning en vrolijk gezang. Er gaat een wereld open 
voor de liefhebber van bingospelen. De muzikale bin-
go is gegarandeerd een succes voor een gezellige och-
tend. Geluidsfragmenten van bekende Nederlandse 
artiesten worden afgespeeld en nodigen uit om mee te 
zingen. Het gevarieerde aanbod bevat rustige, vrolijke 
en swingende liedjes en is geschikt voor een breed 
publiek. Liedjes van onder andere de Zangeres Zon-
der Naam, Willeke Alberti, Johnny Hoes tot aan Frans 
Bauer en Nick en Simon. Binnenkort is er meer infor-
matie maar noteer het alvast in uw agenda! 

het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich, als enige goede 
doel, uitsluitend in voor kwetsbare ouderen in Ne-
derland. Het fonds richt zich op het helpen van ou-
deren in Nederland voor wie onvoldoende zorg en 
aandacht is vanuit de maatschappij. Het doel is de 
kwaliteit van leven van deze doelgroep te bevorderen. 
Het belangrijkste aandachtsgebied van het Nationaal 
Ouderenfonds is het bestrijden van eenzaamheid.  

Iedereen kent het gevoel wel eens eenzaam te zijn. 
Maar je dag in dag uit eenzaam voelen, dát kunnen we 
ons maar moeilijk voorstellen. Maar liefst 1 miljoen 
ouderen in Nederland voelt zich eenzaam en 200.000 
ouderen voelen zich extreem eenzaam. Deze laatste 
groep krijgt maar één keer per maand bezoek. Met de 
toenemende vergrijzing neemt ook de eenzaamheid 
onder ouderen toe. 
De activiteiten en diensten van het Nationaal Oude-
renfonds zijn er dan ook op gericht de sociale con-
tacten onder eenzame ouderen te bevorderen en de 
zelfredzaamheid te stimuleren. Voorbeelden zijn de 
BoodschappenPlusBus, waarmee kwetsbare ouderen 
naar de supermarkt gaan of een bezoek brengen aan 
de evenementen. Gedurende het hele jaar kunnen 
ouderen zich (laten) inschrijven voor de uitjes, die 
variëren van Stranduitjes tot Kerstconcerten of Kerst-
diners. Naast eenzaamheid zijn het bestrijden van ar-
moede, ouderen helpen zich veiliger te voelen en het 
bevorderen van een gezonde oude dag enkele speer-
punten. Hiermee 
stelt het Oude-
renfonds zich 
ten doel echt het 
verschil te maken 
voor ouderen. 

Meer informatie: 
www.ouderen-
fonds.nl

TEUGE.- Wie afgelopen week op camping De Weeltenkamp was kon zich dit 
keer uitleven op een klimwand van 8 meter hoog. Werkelijk alle leeftijden 
gingen de uitdaging aan en probeerden boven te komen! Hierbij had je ver-
schillende routes om te nemen. Je kon de moeilijkheidsgraad zelf bepalen. 
Dit mooie spektakel werd mede mogelijk gemaakt door STAK In&Outdoor 
Sportevents uit Stadskanaal! Ook weer zo’n fantastisch initiatief van de gas-
ten zelf. In één woord geweldig.

Gezellige 
ochtend voor 
Zonnebloem-
gasten
TWELLO.- het was woensdag 22 
juli j.l. om 10.00 uur al gezellig druk 
bij Korderijnk in Twello. 60 Zonne-
bloemgasten en 20 vrijwilligers van 
afdeling Zuiderwijk genoten van 
een aangekleed kopje koffie. 

Daarna volgde een leuk verhaal van 
Diny Fockens-Brink van Vertelge-
nootschap Apeldoorn. Deze enthou-
siaste verhalenvertellersgroep telt 
12 leden en bestaat sinds 1997. Een 
verhaal met een moraal. In de vorige 
eeuw ventte een arme dagloner met 
bezems en borstels langs deuren en 
ving steeds bot. De knippen bleven 
dicht. Tijdens een hevig onweer 
mocht hij bij een boerderij schuilen 
in de keuken. Hij rook karnemelkse 
pap, maar de boerin was niet van 
plan om hem maar iets te geven. In 
de hoek van de keuken stond een 
muizenval met een muis erin. Ter-

wijl de boerin aan tafel zat pakte de 
arme dagloner de muis en stak de 
vinger in de pap en wreef dit over de 
muis. De boerin keek om, en de dag-
loner vertelde dat hij net de muis uit 
de pan had gevist. De boerin lustte 
de pap niet meer en de dagloner ge-
noot van zijn maaltje. Het jaarthema: 
er kan zoveel meer dan je denkt. Dit 
maakte het bestuur samen met hun 
vrijwilligers waar, door de ochtend 
af te sluiten met een heerlijke lunch 
bestaande uit soep, kroketten, luxe 
broodjes en een toetje. De afdeling 
Zuiderwijk gaf weer kleur aan de 
wereld van haar Zonnebloemgasten.

Met de imker op pad

TEUGE.- Tegenover het fraaie Mariabeeldje aan de Oude Wezeveldse-
weg wordt één van de lekkerste soorten honing gewonnen. Zijn werk-
handen verraden het al: Gies Debets zit niet stil en is van ’s morgens 
tot ’s avonds laat op zijn erf net zo’n bezige bij als die uit zijn eigen 
bijenstand. 

Gies de bijen als een hobby en wijt de 
fascinatie voor de dieren aan het feit, 
dat hij zijn vader altijd heeft gehol-
pen en zo ervaring heeft opgedaan. 
Dries vertelt dat hij er gedurende de 
hele winter weinig aan hoeft te doen, 
behalve raampjes plaatsen in de kas-
ten en kunstraat van bijenwas. Die 
gebruiken de bijen voor het ‘grotere’ 
werk, de definitieve honingraat. Het 
bijenseizoen begint in het voorjaar, 
als het volkje zich bij stijgende tem-
peraturen weer gaat ontwikkelen 
en uitvliegt. “Het eerste begin is het 
stuifmeel van de wilg, “weet Gies te 
vertellen, “dat is tevens ook het voer 
voor de jonge beien. Als het volk 
groeit en te groot wordt, dan gaat 
het zwermen”. Niet zelden ziet hij 
een hele zwerm in een appelboom 
of bramenstruik hangen, dat is het 
begin van een nieuw volk. De eerste 
honing is vaak van paardenbloem, 
fruit, koolzaad en later van linde-
bloesem. Gies slingert maar één keer, 
want daar zit volgens hem van alles 
in: van bloemen en struiken tot bo-
men en dát bepaalt mede de smaak. 
Zijn bijen vliegen op het erf en circa 
drie tot vier kilometer daarbuiten. In 
een soort centrifuge gaat hij de ho-
ning onverwarmd slingeren, om alle 
vitaminen en enzymen te behouden. 
Vroeger hielp zijn vrouw, nu roept hij 
daarvoor hulptroepen in, in dit ge-
val familie. “Als je denkt dat je een 
hoop van bijen afweet, dan weet je 
nog niks”, lacht hij en vervolgt: “Het 
is net als bij een huwelijk: naderhand 
kom je pas de verrassingen tegen”. Er 
volgt een kort bezoekje aan de bijen-
kasten die flink omzwermd worden. 
Meestel bezoekt hij deze bewapend 
met een rokende pijp, die hij van te 
voren gestopt heeft met bladeren van 
boerenwormkruid. 
De imker voorziet alle potten van een 
afbeelding met het Mariakapelletje en 
dat is tegelijkertijd ook ongetwijfeld 
een garantie voor kwaliteit en smaak. 
“Ik zeg altijd: “Bevalt het niet, dan 
graag terugbrengen, maar ik heb nog 
nooit iemand gezien”, lacht hij. 

Familie helpt Gies bij het slingeren van de honing. 

Zijn vader is op deze plek ooit een 
groente- en fruitbedrijf begonnen en 
Gies is altijd in zijn ouderlijk huis 
blijven wonen. “Mijn vader was al 

bijenhouder’, vertelt Gies, “hij had ze 
nodig voor de fruitteelt, want de bijen 
zorgen voor bestuiving, honing was 
een bijzaak.” Pas later beschouwde 

http://www.ouderenfonds.nl/
http://www.ouderenfonds.nl/


& ZEKER ZO GOEDCOOP

Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 27 juli t/m zondag 2 augustus 2015. Week 31Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 27 juli t/m zondag 2 augustus 2015. Week 31Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 27 juli t/m zondag 2 augustus 2015. Week 31

Coop 
maaltijdsalades
per schaal
bijv. caesarsalade van 3.99 voor 1.99
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Amstel bier
krat 24 flesjes à 300 ml of 
3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml

Amstel bierAmstel bierAmstel bierAmstel bier
8.9913.79

13.14

Coop 
maaltijdsalades

 voor 1.99

Amstel bier
krat 24 flesjes à 300 ml of 
3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml

Amstel bier

50% 
KORTING*

max. 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Coop 
shoarmareepjes  
kilo  

Coop Coop 

Ola 
Viennetta 
of Hertog 
roomijs mini  
pak of bakje 125/ 200 ml  

Unox 
stevige soep, 
soep in zak of soep in pak  
blik 800 ml, pak 1000 of zak 570 ml  

stevige soep, 
soep in zak of soep in paksoep in zak of soep in pak

Bij aankoop van 2 stuks een

GRATIS 
ZOMERBORDJE!

Bereid met de beste grondsto� en, een grote dosis ambacht 
& volgens een unieke receptuur.

Molenbrood 
boerenbrood
tarwe of 7 zaden
heel brood  

1.49
2.15
1.95

Coop
sperziebonen
500 gram
actieprijs per kilo 1.58

0.79
1.79

500 GRAM

2.59
5.18

1+1 GRATIS

Coop pitloze 
witte druiven
2 bakken à 500 gram

4.99
8.56

KILO

7.14

1.59
3.32
1.78

0.99
1.24
1.19
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Rasverteller Bärbel Bodifee

‘Ik zit vol verhalen’

Dorpsgenoten. 
Wandelend door de gemeente Voorst of iets over de grens ont-
moet Wiel Palmen personen die volgens hem iets te vertellen 
hebben. Gerda Jacobs maakt de foto. Vandaag een gesprek 
met Bärbel Bodifee.

Zo lang de mensheid bestaat 
worden er verhalen verteld. 
‘Moet je eens horen wat ik nu 
weer heb meegemaakt.’ Wat 
volgt is een verhaal, hoe dan 
ook. Door een verhaal te vertel-
len communiceer je, draag je een 
boodschap uit, zowel ter lering of 
ter vermaak. Er zijn zelfs cursus-
sen die je proberen te leren hoe 
je moet vertellen. je hebt ook 
rasvertellers die op elk moment 
en bij elke ontmoeting je wel een 
verhaal cadeau doen. Zo iemand 
is bärbel bodifee. haar leven al-
leen al is een verhaal. 

Verpleegkundige Bärbel ont-
moette haar toekomstige man in 
een ziekenhuis in Hannover. Hij, 
electricien, was daar binnenge-
dragen met een gebroken been. 
Hoe het verder ging wordt een 
verhaal uit een boeket reeks. Het 
zou de hele ruimte van dit artikel 
in beslag nemen. ‘Ik zit vol ver-
halen. Aan een enkel woord heb 
ik genoeg’. Haar stem leent zich 
voor verhalen vertellen, klinkt 
aangenaam in de oren, haar nog 
altijd Duits accent brengt een ex-
tra vleugje charme. Je zou haar 
verhalenreeks in drie categorieën 
kunnen indelen :Silezië, Antil-
len, Nederland.

asielzoeker uit armoede
Haar wieg stond in Silezië, Sinds 
1945 behoort de regio, na 700 jaar 
staatkundig tot het Duitse Rijk te 
hebben behoord, tot het huidige 
Polen. Er was bittere armoede. 
Haar vader zat gevangen. Haar 
moeder, onderwijzeres, hield de 
moed erin. Het was door haar dat 
Bärbel leerde te vertellen. ‘We 
moesten wel vier kilometer lopen 
om brood te kopen. Onderweg 
vertelde mijn moeder verhalen. 
En als we honger hadden gingen 
de verhalen over trouwpartijen, 
waar natuurlijk heerlijk gegeten 
werd.’ Honger deed Bärbel uit-
wijken naar Noord-Duitsland. 
Een mand vol ervaringen, dus 
ook vol verhalen. Haar broer was 
toneelspeler. Samen goed voor 
veel vrolijkheid.’ De mensen daar 
zeiden: wat kunnen jullie lachen. 
Noord-Duitsers kunnen namelijk 
niet lachen.’ Die opgewektheid 
was boordnodig. ‘Ze wilden ons 
niet hebben, daar in het noorden 
van Duitsland. Ik weet nog dat 
mijn moeder ergens aanbelde. De 
vrouw die open deed bleek niet 
gediend van die hele familie uit 
Silezië. Mijn moeder zei toen: 
mijn man is nog niet teug uit de 
gevangenschap en uw zoon is 
ook nog niet thuis. Dat hebben 

we toch gemeen.’ Toen zwaaide 
deur open en mochten we binnen 
komen.’ Bärbel kreeg werk in een 
ziekenhuis in Osnabrück.

En op een dag… 
Op een dag werd een man bin-
nengebracht met een gebroken 
been. Bärbel verpleegde hem. 
Beeldend weet ze te vertellen hoe 
hij op een dag voor de eerste keer 
uit bed moest om weer te leren 
staan en lopen. ‘Hij was groot en 
leunde tegen mij aan. Terwijl hij 
bezig was zijn evenwicht te zoe-
ken, dacht ik: die is van mij. Hij is 
voor mij. Ru Bodifee beloofde na 
het ontslag uit het ziekenhuis mij 
weer op te zoeken. Ach, dat had-
den er wel meer beloofd. Maar 
hij hield woord.’ Ze zochten el-
kaar op en –hier komt de boeket-
reeks weer om de hoek kijken - ze 
trouwden.

Nachtzuster
Uiteraard leveren de 27 jaar Cura-
çao ook weer verhalen op. Mooie 
en ook bittere. ‘ik mocht eigenlijk 
niet werken, maar als nachtzus-
ter was ik wel goed,’ zegt ze met 
een veelbetekenend glimlachje 
van ’het werk doen waar eigen 
mensen geen zin in hebben.’ ‘Als 
ik vertellen kan ,voel ik me vrij. 
Mijn verhalen opschrijven? Daar 
heb ik moeite mee. Bärbel weet 
dat, eenmaal aan het vertellen, 
ze moeilijk kan ophouden. ‘Elk 
woord roept weer een nieuw ver-
haal op. Mensen vinden het soms 
lastig, dat ik alsmaar verhalen wil 
vertellen. Maar als mensen niets 
zeggen, word ik nerveus.’
 Ze lacht. Als we buiten afscheid 
nemen begint ze te vertellen over 
haar tuin, die ze zelf heeft aange-
legd. Ik ben de hoek al om als ik 
denk dat ze nog aan het vertellen 
is. ‘Luisteren naar een goed ver-
haal is genieten, maar ook zelf 
vertellen is heerlijk.’

Geen Ons 
Genoegen

Op dinsdag 4 augustus is er geen 
soos gepland. Op donderdag 20 au-
gustus, aanvang 14.30 uur, staat is 
er een soos met maaltijd gepland 
in Ons Gebouw aan de Woudweg 
119. Voor eventuele vragen kunt u 
Inge de Visser benaderen, tel. (055) 
3011600. 

Augustus geen 
kaartavond SCK
Gedurende de maanden juli en au-
gustus zijn er geen kaartavonden. 
Let op er zijn wat wijzigingen. De 
eerste kaartavond is weer in septem-
ber. Iedere eerste vrijdagavond van 
de maand wordt er door de kaart-
commissie een kaartavond georga-
niseerd in Sportclub Klarenbeek’s 
clubkantine De Brug. Inschrijven 
kan 19.15 uur. Om 19.45 uur worden 
de kaarten geschud voor zowel het 
klaverjassen en jokeren (kruisjas-
sen is komen te vervallen). Iedereen 
is van harte welkom op deze, altijd 
gezellige kaartavond. Er zijn mooie 

prijzen te winnen. Nadere informa-
tie is verkrijgbaar bij Annemiek Hu-
renkamp, tel. (055) 3011506. 

Papier ophalen 
Oud papier wordt maandelijks op de 
eerste zaterdag van de maand in het 
Voorster gedeelte van Klarenbeek, 
Voorst en Bussloo opgehaald. Be-

langrijk om te melden is, dat als uw 
container vol is, u de rest van uw pa-
pier in hanteerbare bundels of kleine 
dozen naast de container dient aan 
te bieden. De papierploeg start om 
08.00 uur en dan dient de container, 
evt. kleine bundeltjes/dozen papier 
aan de weg te staan. Steun de vereni-
ging en houdt het papier gescheiden 
(a.u.b: géén plastic tussen het papier) 
en dek uw kleine bundeltjes en/of 

Militaire voertuigen op 
open zaterdag
WELSUM/OLST.- Tijdens de open 
zaterdag van Stichting De IJssellinie 
in Olst zijn op 1 augustus verschil-
lende militaire voertuigen uit de tijd 
van de Koude Oorlog (1950-1968) te 
bezichtigen. Ze zijn particulier eigen-
dom van leden van de stichting, die 
tijdelijk niet de beschikking heeft 
over een luchtdoelkanon. De Bofors 
die jarenlang te zien was op open 
dagen functioneert niet meer en is 
teruggegaan naar het museum voor 
grondgebonden luchtdoelgeschut 
in Vredepeel. Voor een vervangend 
exemplaar moet een tijdrovende pro-
cedure worden doorlopen. 

De maandelijkse open zaterdag be-
gint om 12.00 uur. De laatste groep 
begint om 16.00 uur aan de rondlei-
ding door de hospitaal- en comman-
dobunker. De rondleiding duurt on-
geveer een uur. Aanmelding-vooraf is 
niet nodig; geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij de hospitaalbunker 
op landgoed De Haere in Olst. De 
rondleidingen worden geleid door 
gidsen/vrijwilligers van de Stichting 
De IJssellinie. In de maanden juli en 
augustus is er ook op woensdagavond 
gelegenheid (speciaal voor toeristen) 
om zonder afspraak een rondleiding 
te volgen. Daarnaast bestaat de moge-

lijkheid om voor vrijwel elk gewenst 
moment een excursie voor groepen te 
boeken. Voor meer informatie: www.
ijssellinie.nl.

stevige kleine dozen bij slecht weer 
af. Voorlopig de container met de 
handgreep naar de wegzijde opstel-
len. U wordt alvast bedankt voor uw 
medewerking. Voor Klarenbeek val-
lend onder gemeente Apeldoorn zijn 
er vier containers geplaatst bij Garage 
Schimmel aan de Elsbosweg. U kunt 
hier uw glas, drankenkartons, papier 
en plastic in deponeren. Verzoek: 
houdt a.u.b. de ruimte netjes/schoon! 

De mooiste tuinen in 
onze gemeente 

KLarENbEEK.- Sinds 1995 bewonen Erna en han van Gortel ‘het Lol-
lebroek”. Een allerliefst pand met aanpalend weiland en omringd door 
een indrukwekkende tuin te midden van landelijke idylle. aanvanke-
lijk heeft het echtpaar heel hard gewerkt om het huis en de schuur op 
te knappen. Vervolgens was de tuin aan de beurt, die feitelijk niet de 
omschrijving ‘tuin’ verdiende. Vrij kaal, een grindpad, kleine stukjes 
gras, wat afrikaantjes en hier en daar een struik en aan de andere zijde 
een aardappelveldje. 

Erna vertelt dat een hovenier uit Kla-
renbeek de tuin naar haar wensen 
heeft ingedeeld en het grondplan 
heeft ontworpen. En daarmee heeft 
het weinig spannende stukje aan de 
voorkant geleidelijk plaats gemaakt 
voor beplanting en heeft de grond 
daaromheen inmiddels een para-
dijselijk mooi aanzicht gekregen. 
“Han heeft een pomp getimmerd 
na een traditioneel voorbeeld op 
een boerderij. Ook het binnenwerk 
hebben we ergens opgescharreld en 
zodoende kan die echt dienen als 

waterbron”, legt de hobbytuinierster 
enthousiast uit. 
Erna is begonnen alles in groepjes 
aan te planten op een heel natuur-
lijke manier, ook de papavertjes en 
vergeetmenietjes wilde ze een kans 
geven. “Ik wilde niet alles op kleur 
inrichten, dat is me te voorspelbaar 
en wordt gauw saai”, merkt ze op. 
Buxusvakken heeft ze weelderig 
gevuld met floxen, daglelies, veroni-
ca’s, groepen hortensia’s, monniks-
kap, lavendel, monarda’s, stokrozen 
en met de zachtlila gekleurde, ijle 

thalictrum. Verder akelei, judaspen-
ning en geraniums en grote tuinka-
mers met rozen. Volgens haar eigen 
zeggen heeft ze altijd al van kleur-
rijke veldboeketten gehouden en 
hebben bloemen in de berm en aan 
de slootkant altijd al een bijzondere 
aantrekkingskracht uitgeoefend. Het 
bewijs daarvan staat in de keuken. 
“In het voorjaar rond februari heb 
ik al veel kleur in de tuin”, zegt ze 
enthousiast, “en elk jaar vul ik alles 
aan met nieuwe bollen.” De rozen-
bogen zijn een eye catcher en wor-
den omhelsd door klimrozen, paarse 
clematis en blauwe regen. “Dit is de 
afdeling van mijn man”, zegt ze en 
wijst op de paardenstallen met drie 
in het weiland vertoevende paarden, 
“hij houdt van mennen en doet dat 
op Bussloo en in de Loenermark. 
Een ding staat vast: deze tuin is een 
ode aan Moeder Aarde. 

Uit een kaal stuk land met hier en daar wat begroeiing is 
een prachtige tuin geworden. 



DOE MEE JULI 2015
WIN EEN CADEAU VAN €10,- 
VAN DE WERELDWINKEL TWELLO

HORIZONTAAL: 1 oorlogsschip; 6 laadbord; 

12 onbevoegde; 14 vrouwelijk dier; 16 onder-

nemingsraad; 18 persoonlijk vnw.; 19 Euro-

pese trein; 21 selderij; 22 lidwoord; 23 man-

nelijk dier; 25 drang; 28 mager; 29 kwaad; 

31 oefenproeftijd; 32 oeververbinding; 33 

boom; 34 ver; 36 derhalve; 38 zangnoot; 39 

Afrikaans land; 40 stuurse; 42 steenmassa; 

43 voorteken; 45 pas gekocht; 48 locaties; 51 

idem; 53 slot; 54 plaats in Noord-Brabant; 55 

lager onderwijs; 56 vrouwenmuts; 58 plaats 

in Drenthe; 60 gebak; 62 vogel; 63 kenner; 65 

muurholte; 66 parkeerverbod; 67 platina; 68 

suikerbiet; 69 in orde; 71 selenium; 72 soort 

palm; 74 dierenbeen; 76 dampen; 77 spijtig. 

VERTICAAL: 2 oosterlengte; 3 belemmering; 

4 grondsoort; 5 maanstand; 7 zilver; 8 hol; 

9 monddeel; 10 Frans voegwoord; 11 pieke-

ren; 13 zeer groot; 15 visgerei; 17 bloem; 19 

opschrift; 20 persoonlijk; 22 kostbaar; 24 

uitgeteld; 26 rivier in Spanje; 27 wreed heer-

ser; 28 titel; 30 driepoot; 32 orang-oetan; 35 

graveren; 37 uitgebreide; 39 kloosterlinge; 41 

plaats in Drenthe; 44 sterk gekruid; 46 plaats 

in Noord-Brabant; 47 plaats in Noord-Holland; 

48 moeras; 49 denkbeeld; 50 schelpdier; 52 

plaatsje; 55 beurtzang; 57 onder andere; 59 

kaapstander; 61 niet even; 63 issue; 64 zuivel-

product; 67 voor; 70 schaal; 72 legerafdeling; 

73 neon; 74 familielid; 75 voorzetsel.

 1 16 13 70 61 50 18 33 42 11 63 77 22

Los de puzzel op en vul in de onderstaande balk de letters 
in. Deze moeten corresponderen met de cijfers in het 
desbetreffende hokje. De oplossing kunt u voor 18 augustus  
a.s. afgeven bij of opsturen naar Wereldwinkel Twello. De 
winnaar krijgt bericht thuis en wordt bij de eerstvolgende 
puzzel vermeld.

De oplossing van de vorig puzzel is: “werelddrank”  
De winnaar is:   M.Simmelink te Deventer. 
Van harte gefeliciteerd!

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

www.wereldwinkeltwello.nl

Kook de lekkerste gerechten 
met de ingrediënten en 
smaakmakers uit de fair 
trade keuken. 
Een boekje met mooie 
recepten ligt al voor u klaar 
in de Wereldwinkel.

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

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

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

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

Waardige
Waard

lunch-diner-café
dorpsstraat 23 Twello

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

Stationsstraat 1 - 7391 EG  Twello
Tel. (0571) 27 14 23
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tot de top 10 van snelst groeiende 
landen met meer dan 10 miljoen 
inwoners ter wereld behoren. Het 
gaat om Ethiopië (8,1%), Mozam-
bique (7,7%), Tanzania (7,2%), Kon-
go (7,0%), Ghana (7,0%), Zambia 
(6,9%) en Nigeria (6,8%). India staat 
op deze lijst op nummer acht. Bij 
alle positieve ontwikkelingen word 
je natuurlijk verrast door berichten 
over oorlogen, corruptie, armoede, 
kortom een mand vol ellende. En 
dan doet De Volkskrant er nog een 

schepje bovenop door een pagina 
te wijden aan het pas verschenen 
boek The Looting machine (William 
Collins). Hierin wordt beschreven 
hoe Afrika vooral een groeicontinent 
is voor foute politici en malafide za-
kenlieden. De voorbeelden in dit be-
richt geciteerd maken je niet vrolijk. 
‘Even eenzijdige boel’, zegt de re-
censent (Wim Bossema). ‘De nadruk 
ligt op de duistere netwerken van 
machthebbers en zakenlieden van 
laag allooi, terwijl ’nette ‘westerse 
multinationals ook vaak de grens 
met de criminaliteit overschrijden’. 
En of dit niet genoeg is: ’Afrikaanse 
landen lopen jaarlijks 10 miljard 
euro aan inkomsten mis door belas-
tingontwijking van multinationals.’ 
Dat zegt ontwikkelingsorganisatie 
Oxfam Novib.
Volgens Oxfam Novib ontwijken 
bedrijven onder meer de belasting 

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

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Vooroordelen staan werkelijkheid in de weg

Neem nou Afrika
Voorst Wereldwijd. 
De rubriek is bestemd voor 
kerken, verenigingen, po-
litieke partijen, particulie-
ren die iets te melden heb-
ben dat de grenzen van de 
gemeente Voorst overstijgt 
of dat betrekking heeft op 
kerkelijke, religieuze en 
spirituele zaken. Ideeën, 
suggesties, bijdragen naar 
info@voorsternieuws.nl 
ofpalme060@gmail.com

Nog niet zo heel Lang geleden 
raakte ik in gesprek met een paar 
Voorstenaren, gemoedelijk geze-
ten op het terras in het centrum 
van Twello. Op een gegeven mo-
ment kwamen we in gesprek over 
ontwikkelingswerk en voordat 
je het weet verzand je in voor-
beelden en landen ver van huis. 
Afrika is dan meestal een dank-
baar onderwerp, want ‘daar zit-
ten ze de heel dag onder de boom 
in de schaduw’ en ‘werken ken-
nen ze daar niet’. Het is 
niet de eerste keer dat ik 
in dergelijke discussies 
terecht kom. Ik opperde 
dat Afrika bestaat uit veel 
landen van welke een 
aantal een goed draaiende 
economie heeft. Waarop 
de vraag kwam: ‘welke 
dan’. Daar kon ik niet zo 
snel antwoord op geven. 
Ik mompelde zoiets van: 
Mozambique, Kenia. Even 
naar Google om te kijken 
waar we het over hebben 
als Afrika weer op de bor-
relagenda staat: Afrika 
bestaat uit vierenvijftig 
landen en een aantal niet 
onafhankelijke gebieden 
zoals de Canarische Eilan-
den (Spanje) en Europa 
tussen Mozambique en 
Madagaskar (Frankrijk). 
Het eiland Europa is op 
vijftien militairen na on-
bewoond. 

Eigenbelang
Een paar weken gele-
den viel mijn oog op een 
Tweede Leven boekje: 
De geschiedenis van Afrika 
(J.C.Kikkert, 1990). Boeiend! Ik 
wil een zinnetje toch even aanha-
len, omdat dat ons misschien wat 
deemoediger maakt als we onze 
kijk op ontwikkelingswerk weer 
eens etaleren. ‘In grote lijnen wa-
ren de Europese invloeden van 
de vorige eeuw (oekje stamt uit 
1990!) even destructief als zij in 
de eeuwen van de slavenhandel 
al waren geweest. Europa ver-
nietigde Afrika. De Europeanen 
deden dat geheel uit eigenbelang. 
Streven naar macht en econo-
misch gewin waren daarbij de be-
langrijkste drijfveren.’

Top Tien
Ik vond ook nog het volgende. 
Begin dit jaar berekende The Eco-
nomist al dat zeven Afrikaanse 
economieën de komende vijf jaar 

door gebruik te maken van 
kunstmatige prijzen tussen 
verschillende delen van een 

onderneming. Een Afri-
kaanse vestiging van een 
bedrijf verkoopt dan pro-
ducten voor een te lage 
prijs aan een Europese 
vestiging van datzelfde 
bedrijf. Daardoor maakt 
de Afrikaanse vestiging 
minder winst en de Eu-
ropese vestiging juist 
meer. En dan lopen 
Afrikaanse overheden 
vennootschapsbelasting 
mis. Bedrijven doen 
dit bijvoorbeeld omdat 
de belastingtarieven in 
sommige Europese lan-
den lager zijn dan de 
tarieven in sommige 
Afrikaanse landen. Ox-
fam Novib vindt dat ook 
Nederland maatregelen 
moet nemen. Volgens de 
organisatie  lopen ont-
wikkelingslanden min-
stens 460 miljoen euro 
mis door belastingont-
wijking van multinatio-
nals via Nederland.

Vooroordeel
Nu is het niet mogelijk 

een beeld te schetsen in een 
artikel als voor Voorst Wereld-
wijd. De ruimte is beperkt. Ver-
der is ook de problematiek zo 
complex dat veel deskundig-
heid gevraagd wordt. Dit arti-
kel kan wel mensen die het al-
tijd hebben over ‘die luie neger 
en dat corrupte land’ laten zien 
dat in dit oppervlakkig en sum-
mier betoog de gewone Afri-
kaan niet voorkomt, maar dat 
het ander boze krachten zijn, 
die het land in de knellende 
greep van oorlog en armoede 
houden en ontwikkelingen be-
lemmeren. 
Wil je van je vooroordelen af-
komen of deze bevestigd zien 
dan moet je wel willen onder-
zoeken. 

(Wiel Palmen)

Expo in 
Galerie Bij Krepel

KLarENbEEK.- Tot en met 6 september kunt u iedere zondag, van 11.00 
tot 17.00 uur, van de tentoonstelling Kunst en ambacht, een expositie voor 
jong en oud, bewonderen in Galerie bij Krepel op Landgoed Klarenbeek.

Eén van de kunstwerken die u kunt bewonderen in Galerie Bij Krepel.

       

 
 

 

                                                               

 
 
 

 
Ook dit jaar bent u voor het  dorsen van uw graan  
bij  ons aan het juiste adres. 
Ook  het malen tot  CCM behoort tot de mogelijkheden  
 
 Gaarthepad 4,  
7397 NL  NIJBROEK  
Tel. 0571-292113 Fax.0571-292921 
Mobiel. 06-21218370 
 E-mail  info@loonbedrijfpanhuis.nl 
 

 

  Loonbedrijf  G.J.Panhuis 

www.loonbedrijfpanhuis.nl 

 

De tentoonstelling laat werken zien 
van kunstenaars ‘op leeftijd’ en wer-
ken van jonge kunstenaars. Het zijn al-
lemaal kunstenaars die bij Teun Renes 
hoog in het vaandel staan. Het maken 
van Kunst en Ambacht is een vak dat 
je moet leren en moet beheersen om 
je verder te ontwikkelen. Er zijn vrou-
wenportretten te bewonderen, tex-
tielcollages, bronzen beelden, houten 
wandborden en glasobjecten, sculptu-
ren van hout, brons en ijzer, sieraden 
en beelden van karton. Kortom een 
grote verscheidenheid van Moderne 
Kunst die in de ambachtelijke ruimtes 
van de bijzondere galerie prachtig tot 

hun recht komen. Hedendaags vak-
manschap en ambacht vindt u ook 
in het Restauratie Center. Hier res-
taureert Remco van Ockhuijsen op 
ambachtelijke wijze antieke meubels. 
In de theetuin en brasserie kunt u 
genieten van het eten en drinken uit 
de ambachtelijke en streekgebonden 
keuken van Roef Grift. Landgoed Kla-
renbeek/Galerie Bij Krepel is gelegen 
aan J.R. Krepellaan 7. Let wel: de in-
gang is aan de Kopermolenweg (bij de 
brug over de beek Klarenbeek) waar u 
ook gratis kunt parkeren. Zie ook de 
website www.landgoedklarenbeek.
nl.

Ontdek ook het Mozaïeken, 
bij het sunny art atelier in 
Twello. Kijk op de website 
www. sunnyartatelier.nl 

voor alle mogelijkheden, of 
bel 06-34035704

paar kilootjes kwijt? Nieuwe 
deelnemers gezocht voor 3 

dagen herbalife testpakket. 
Bel. Jantina (0570) 617660 

www.ikwilproeven.nl

Mulder orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen v.a. 
E135,- sportzolen v.a. E120,-. 

Bel voor een afspraak of vrijblij-
vend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl

Heeft u iets aan te bieden 
of bent u naar iets 
op zoek, plaats een

Via www.voorsternieuws.nl 
of vul de bon in op pagina 6

Puntje

mailto:info@voorsternieuws.nl
mailto:palme060@gmail.com


De AutobeDrijven in De regio
Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437

Service Partner

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

Reparatie
en onderhoud,

ook airco

Like ons op facebook

kwaliteit
50
50 JAAR

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

Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco, benzine BJ 2007 29.000 km

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

Skoda Octavia Combi 1.6, zwart metallic BJ 2006 125.000 km

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

VW Golf Plus, diesel, zwart BJ 2008 142.000 km

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

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

Brom scooter Sym Mio 50 wit 13.500 km, met helm bj 2008 13.500 km

 

AUTO WIENTJES B.V.  VEENHUIZERWEG 132 | 7325 AM  APELDOORN | T +31 (0)55 323 1635 | INFO@AUTOWIENTJES.NL

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00

Betaalbaar auto onderhoud

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- 
en dieselauto’s

Onderhoudsbeurt + APK

vanaf € 89,-

Direct een offerte:
www.autowientjes.nl/offerte

Merkbanden

€ 39,-
vanaf

Banden nodig?
www.autowientjes.nl/banden

Airco Actie

€ 59,50
Nu

Afpersen, vacumeren en vullen

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

Bouwjaar: 03-2005
Km. Stand: 193795 Km
Brandstof: Benzine
Kleur BLAUW Metallic
Aantal deuren: MPV Ruimtewagen 5 drs
Transmissie: Handgeschakeld
Garantie: n.v.t.

OPTIES & ACCESSOIRES:
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, 
zijdelings voor 2x, Airconditioning, Airconditioning, 
automat., Airconditioning, handbed., Boordcompu-
ter, Centr. deurvergr. handbediend, Cruise control, 
Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, 
Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, 
Hoofdsteunen achter, Radio/CD, Startonderbreking, 
Stuurbekrachtiging, Traction Control 

VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 16V FSI ECC AIRCO

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl

4.490,-
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Veel belangstelling voor 
zoektocht naar de bron

Van alle kanten veel belangstelling voor de zoektocht naar de bron

GIETELO.- Ter gelegenheid van het 
40-jarig jubileum van de Oudheid-
kundige Kring Voorst lopen er een 
aantal projecten onder de noemer 
‘Voorst schrijft geschiedenis’, zo-
als: ‘herbergen langs de straatweg’, 
‘de grenzen van Voorst’, ‘terug naar 
de bron’ en ‘schilder P. Visser’. Elke 
maand wordt geprobeerd een visite te 
organiseren naar een van de projecten 
of een deel daarvan. Woensdagavond 
was ‘terug naar de bron’ aan de beurt. 
Tijdens een prachtige zomeravond 
ging een grote groep belangstellenden 

op zoek naar de bron van de Fliert op 
landgoed De Poll. De tocht begon op 
het punt waar de Fliert onder de Poll-
laan duikt om langs het Hof te Gietel 
zijn weg te vervolgen door Bussloo, 
Posterenk, Wilp, Twello, Terwolde en 
verder noordwaarts tot hij uitmondt 
in de Terwoldse Wetering. 
De groep doorkruiste de weilanden 
langs sloten en poelen en kwam tot 
de ontdekking dat de Fliert niet één 
bron heeft maar dat een heel gebied, 
globaal tussen Waalderweg en Poll-
laan, het brongebied van de Fliert 

vormt. Ongetwijfeld in vroegere jaren 
een handje geholpen door de land-
bouwers en veehouders in de buurt. 
De Fliert werd door de wandelaars 
gevolgd door de Bonenkampsweg. 
De Fliert buigt hier af richting Bus-
sloselaan om vervolgens verbreed en 
uitgediept langs de Breuninkhofweg 
te stromen. Aan de overkant van de 
Kneuterstraat loopt een nieuw fiets-
pad dat de Fliert tenminste volgt tot 
aan de Voordersteeg. Een andere keer 
wordt de Fliert verder gevolgd tot de 
monding.

agenda

aug

16

aug

28

sep

3-6

Kaartleesrally Twello

Kijkavond
scouting de Vundelaar

Klompenfeest
www.klompenfeest.nl

Bekijk de volledige agenda
op www.inTwello.nl 

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

50 plus toernooi TC Teuge

TEUGE.- Het is schitterend weer! De 
zon schijnt en bij tennisclub Teuge 
staat het open 50 plus toernooi op 
het punt om te beginnen. De meeste 
deelnemers zijn zo sportief dat zij op 
de fiets zijn gekomen. Het is voor het 
eerst dat er bij tennisclub Teuge een 
open toernooi wordt gehouden. Ook 
niet-leden mogen mee doen en daar-
van maken een vijftal dankbaar ge-
bruik. In totaal zijn er bijna 25 deelne-
mers. De oudste deelnemer is boven 
de 80 en het verschil met de jongste 
deelnemer is maar liefst 22 jaar. Maar 
op de baan wordt zo’n strijd gele-
verd dat het lijkt of de tweede jeugd 

is doorgebroken. Aan het einde van 
een geslaagde tennisdag blijkt dat de 
winnaars bij de mannen beide boven 
de 70 zijn. Dus conclusie: de oudere 
jongeren in Teuge doen het nog best. 
Iedereen speelt vier partijen van een 
half uur en wie aan het einde van de 
dag de meeste games bij elkaar heeft 
geslagen mag zich 50 plus kampioen 
noemen. Bij de dames neemt Agnes 
Dijkstra een eervolle tweede plaats 
in en Henriette Nijhof wint met glans 
de eerste prijs. Ook bij de heren is de 
strijd fanatiek en intens. Martin van 
het Erve eindigt als goede tweede na 
de onovertroffen Martin Hafkamp, 

die met de meeste gewonnen games 
de eerste prijs met trots in ontvangst 
mag nemen. De dag wordt afgesloten 
met een overheerlijke warme maal-
tijd. In het zonnetje gezeten op het 
Teugse terras worden de wedstrijden 
nog eens dunnetjes doorgenomen. 
Nou ja, dunnetjes! Naarmate er meer 
biertjes in de mens (m/v) verdwijnen, 
worden de nabesprekingen steeds 
sterker, de lobjes steeds mooier, de 
opslagen zijn beauty’s en aces wor-
den aan de lopende band geslagen. 
Kortom: het was een gezellige dag. 
Kijk ook op: www.tennisclubteuge.
nl.

De winnaars v.l.n.r.: Agnes Dijkstra, Martin Hafkamp, Henriette Nijhof en Martin van het Erve.

aUGUSTUS
  1 Het “Oosterhuuzens Dialectkoor”. Gratis toegang, vrije gift bij uit-

gang.  Dorpskerk Voorst 15:00:00
   8 Maarten Romkes op tenor en Gert Oldenbeuving op orgel. Gratis toe-

gang, vrije gift bij uitgang. Dorpskerk Voorst, 15:00
13 Bejaardensoos middag Algemeen Belang Teuge, Dorpshuis Teuge 

13:30
15 Basilicumdag. Kruidenworkshop.Koken met soorten basilicum oa 

pesto ijs thee Sterrenland Biologische tuinderij - zorgboerderij 
Sterrenland biotuin. 20:00

15 Christa Kelderman op blokfluit en Gert Oldebeuving op orgel. Gratis 
toegang, vrije gift bij uitgang.Dorpskerk Voorst, 15:00

15 “Wrakkenbar” feest met skelterbaan, springkussen en rodeoauto 
schilderen. Entree gratis.Carnavalsvereniging De Lollebroek Auto-
rodeo terrein, Holthoevensestraat 9, Wilp-Achterhoek 16:00 

16 Autorodeo Wilp-Achterhoek. Entree: t/m 5 jaar gratis, 6 t/m 11 jaar 
3,- vanaf 12 jaar 7,-. Carnavalsvereniging De Lollebroek, Autorodeo 
terrein, Holthoevensestraat 9, Wilp-Achterhoek, 12:30

22 Rick Wilbrink en Berenda Brouwer op gitaar en zang. Gratis toegang, 
vrije gift bij uitgang. Dorpskerk Voorst, 15:00

27 Samen uit Eten, Algemeen Belang Teuge, Dorpshuis Teuge, 12:00
29 Marieke Zeeman op fluit en Jaap Brinkert op orgel. Gratis toegang, 

vrije gift bij uitgang. Dorpskerk Voorst, 15:00

SEPTEMbEr
  4 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het clubhuis van 

de sportclub. Sportclub Teuge, 00:00
  5 Rommelmarkt, kerkaktie Wilp, Grotenhuisweg 59 en 62, Posterenk 

09:30:00
  5 Strijkkwartet “HetApeldoornsKwartet”. Gratis toegang, vrije gift bij 

uitgang. Dorpskerk Voorst, 15:00
  9 ” Samen aan tafel” , opgeven 0571-261985 Zonnebloem afd Wilp-

Voorst, “De pompe” in wilp, 12:00
10 Bejaardensoos middag Algemeen Belang Teuge Dorpshuis Teuge 

13:30
12 Najaarskruiden Kruidenworkshop.Koken en hoe weerstand opbou-

wen met kruiden?Sterrenland Biologische tuinderij - zorgboerderij 
Sterrenland biotuin. 10:00

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

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

24 OKV lezing: De geschiedenis van onze dranken, Vereniging Oud-
heidkundige Kring Voorst, Wilp in de Pompe, 20:00

OKTObEr
  5 “Samen aan tafel” opgeven 0571-261985 Zonnebloem afd Wilp-

Voorst, “De pompe” in wilp, 12:00
  8 Bejaardensoos middag Algemeen Belang Teuge, Dorpshuis Teuge, 

13:30
24 Wat te doen met pompoen? Hartige en zoete gerechten pompoen,pitten 

en blad.Sterrenland Biologische tuinderij - zorgboerderij  
Sterrenland biotuin.10:00 

NOVEMbEr
12 Bejaardensoos middag Algemeen Belang Teuge, Dorpshuis Teuge 

13:30
21 Cacaodag. Creatief koken met cacao,zoet, hartig,pikant en heilzame 

werking.Sterrenland Biologische tuinderij - zorgboerderij, Sterren-
land biotuin. 10:00

26 Samen uit Eten, Algemeen Belang Teuge, Dorpshuis Teuge, 12:00

DEcEMbEr
10 Bejaardensoos middag, Algemeen Belang Teuge, Dorpshuis Teuge

http://www.tennisclubteuge.nl
http://www.tennisclubteuge.nl


Markt Twello

Kom.. .  en proef de sfeer

van 12.30 tot 
17.30 uur

Veel activiteiten tijdens 
Deventer Boekenmarkt

Lekker snuffelen tussen 
duizenden titels kan tijdens 

de Boekenmarkt.

DEVENTEr.-  Boekenliefhebbers 
kunnen zondag 2 augustus weer 
hun hart ophalen tijdens de 27e edi-
tie van de Deventer Boekenmarkt. 
In de historische binnenstad staan 
878 kramen met boeken over al-
lerlei onderwerpen, leesboeken en 
strips. Jaarlijks komen er ongeveer 
125.000 bezoekers op het evenement 
af. De markt met een lengte van ruim 
6 kilometer begint om 09.30 uur en 
duurt tot 17.30 uur. Er is een speciaal 
boekje te koop met daarin informatie 
over alle standhouders en een plat-
tegrond. De avond voorafgaand aan 
de Boekenmarkt is er het traditionele 
tuinfeest, waar dichters en schrijvers 
zullen voordragen uit hun werk. In 
het Worpplantsoen is zondagmiddag 
bovendien weer een concert te be-
zoeken. Mensen die besluiten met de 
veerpont naar de binnenstad te gaan 
kunnen eerst nog even luisteren naar 
The Valiant Fighters. Deze Deventer 
meest authentieke sixties-band be-
gint die middag aan haar afscheids-
toer want volgend jaar stoppen ze 
definitief. 

 

Nieuw praktijkblad over asbest 
saneren met vee in de stal 

349 499HOLLANDSE RODE BESSEN
“VERS VAN DE TELER”

NIEUWE OOGST 
FRIESLANDERS 
“VAN DE BETUWSE KLEI”NU 2 GROTE DOZEN NU 10 KILO

TEUGE/rENSWOUDE.- Jordy Wilken uit Teuge is met Chapeau 
Spirit Nederlands Kampioen geworden tijdens het NK Eventing 

voor Young Riders in de CCI tweester klasse. Jordy, lid van pc 
de Enkruiters, won met een ruime voorsprong en behaalde een 

eindscore van 65.20 strafpunten.

Ervaringen van verschillende melk-
veehouders vormen de basis voor 
het nieuwe praktijkblad. Melkvee-
houder Cor van der Lee saneerde 
vorig jaar met vee in de stal en raadt 
collega-veehouders aan om het tra-
ject goed voor te bereiden: “Onder-
schat het niet en regel voldoende 
personeel dat goed met koeien om 

kan gaan. De week waarin de sane-
ring plaats vindt, is heel intensief en 
zorgt voor veel extra werk.” Onder-
nemers in een soortgelijke situatie 
kunnen informatie en tips uit het 
praktijkblad halen. Wat kunt u zelf 
doen in de voorbereiding om de kos-
ten zo laag mogelijk te houden? En 
wat mag juist niet? Op deze vragen 

geeft het praktijkblad antwoord. 

Serie praktijkbladen
‘Saneren met levende have in de stal’ 
is het derde deel van een serie prak-
tijkbladen. Zo is er al een algemeen 
praktijkblad beschikbaar dat aan de 
hand van een stappenplan uitge-
breid beschrijft wat asbestsanering 
op een agrarisch bedrijf inhoudt. 
Het praktijkblad ‘Asbestvrije platen’ 
vertelt hoe asbest(vrije) platen te 
herkennen zijn en hoe ze afgevoerd 
dienen te worden. In de loop van het 
jaar wordt de serie aangevuld met 
andere asbestsituaties als ‘riet onder 
asbest’ en ‘kit bij kassen’. De bladen 
zijn te downloaden via www.agroas-
bestveilig.nl/praktijkbladen.

agro asbestveilig
De praktijkbladen worden uitge-
geven door het landelijke stimule-
ringsprogramma Agro Asbestveilig. 
Agro Asbestveilig is een samenwer-
king tussen LTO Nederland, LTO 
Noord, ZLTO, LLTB, het Ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu 
en Achmea. Programmamanager 
Ruud Hoosemans: “Het doel van 
het programma is om het proces 
van verwijdering van asbestdaken 
in de agrarische sector te vergemak-

kelijken, verbeteren en te versnel-
len. Dat doen we bijvoorbeeld door 
praktische informatie en handvat-
ten te bieden met deze praktijkbla-
den.” Andere onderdelen van het 
Agro Asbestveilig programma zijn 
onder meer: het geven van onaf-
hankelijk advies en voorlichting; 
het lobbyen voor het verbeteren van 
saneringstrajecten bij organisaties 
en overheid en het begeleiden van 
collectieve saneringstrajecten door 
het hele land. 

rEGIO.- asbest saneren met vee in de stal blijkt in de praktijk een 
lastige klus. Om ondernemers van informatie en tips te voorzien, pu-
bliceerde het LTO stimuleringsprogramma voor een asbestveilige agro-
sector in 2024, agro asbestveilig, een praktijkblad over saneren met 
levende have in de stal.  Dit blad is onderdeel van een serie praktijk-
bladen die de werkwijze bij verschillende asbestsituaties op het agrari-
sche bedrijf beschrijven.  bij de totstandkoming van de praktijkbladen 
zijn verschillende belangrijke partijen uit de keten van asbestsanering 
betrokken
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Bezorg jij hem 
een onvergetelijke 

vakantietijd? 
 

www.wielewaal.nl/
 vrijwilligers

http://nieuwsbriefsoftware.mailexpert.nl/sendlink.asp?HitID=1437489236890&StID=18238&SID=4&NID=479973&EmID=8640117&Link=aHR0cDovL3d3dy5hZ3JvYXNiZXN0dmVpbGlnLm5sL3ByYWt0aWprYmxhZGVu&token=59a35f7e8da93b9fd434b4540dbc3434e16d0977
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Rabobank sponsort 
Gelre ziekenhuizen Fietstocht 
rEGIO.- In de afgelopen jaren heeft 
de Gelre ziekenhuizen Fietstocht 
de klassieker/drie sterren status 
van de Nederlandse Toer Fiets Unie 
(NTFU) bereikt. Dankzij de steun 
van vrijwilligers van Unicef, Gelre 
ziekenhuizen en de lokale fietsclubs 
Bar End en De Adelaar is het een 
evenement geworden waar jaarlijks 
steeds meer fietsliefhebber aan mee 
willen doen. Rabobank Apeldoorn 
en omgeving ondersteunt de fiets-
tocht voor het goede doel voor de 
komende drie jaar met een mooi 
bedrag en de onmisbare Rabobank 

boog bij de start/finish.

Opbrengst voor het goede doel
De Gelre ziekenhuizen fietstocht is 
een unieke combinatie van fietsen 
voor een goed doel namelijk kinde-
ren: via Unicef (wereldwijd) & kids-
college (lokaal) en voor je eigen ge-
zondheid. Dankzij sponsoren als de 
Rabobank kunnen we een gezond-
heidsmarkt organiseren met onder 
meer gratis gezondheidsmetingen en 
advies. Verder besteden ze dit jaar 
extra aandacht aan tekenbeten en 
de ziekte van Lyme. De deelnemers 

Duurzame Willie Wortel of 
Professor Barabas gezocht 

rEGIO.- Hoe hergebruik jij jouw af-
val? Maak je er een mooi kunstwerk 
van? Een handige gadget? Stuur je 
idee of een foto van jouw slimste, 
mooiste, beste creatie en misschien 
word jij gekozen tot meest inno-
vatieve duurzame held van Apel-
doorn! Kijk voor inspiratie op www.
facebook.com/DuurzaamApeldoorn 
en mail je foto of idee naar dvdd.
apeldoorn@gmail.com. Als jij wint, 
wordt de foto van jouw topcreatie 
tentoongesteld tijdens de Dag van de 
Duurzaamheid op 9 oktober op het 
Zwitsalterrein. En natuurlijk maak 
je kans op een ontzettend mooie 
prijs, die jouw talent eer aandoet. 

De grote vraag tijdens de Dag van de 
Duurzaamheid Apeldoorn is “hoe 
word je rijk van rommel?” Kansen 

voor de circulaire economie. Ofte-
wel: afval bestaat niet! Grondstoffen 
krijgen allemaal een tweede, derde 
en misschien wel vierde kans. Zelfs 
oude kleren die niet meer draagbaar 
zijn, kunnen worden ingeleverd om 
opnieuw gebruikt te worden. Mis-
schien worden er poetslappen van 
gemaakt, misschien nieuwe kleding. 
Het is hoe dan ook nuttig om je afval 
goed te scheiden. Maar het natuur-
lijk nog veel leuker om er zelf iets 
van te maken. Iets moois of iets han-
digs. Wil jij duurzaamheid beleven? 
Leren wat er met afval gebeurt, knut-
selen met afval voor jong en oud en 
nog veel meer. Kom dan naar de Dag 
van de Duurzaamheid op vrijdag-
middag en –avond, 9 oktober van 15 
tot 21 uur in de oude Zwitsalfabriek, 
Vlijtseweg Apeldoorn. 

Een voorbeeld/Foto: pr DvdD  

Paleisreis voor kinderen

Roofvogelshows in het park van 
Kasteel Cannenburch 

Te ontvangen op:

U luistert toch ook!

van de fietstocht wordt een lunch 
aangeboden om weer op krachten 
te komen en er is voor iedereen een 
deelnamegeschenk dat dit jaar is 
aangepast aan het vijfjarig bestaan. 

Fiets mee 5 september
Aanmelden voor 5 september kan 
via de website: www.gelrezieken-
huizen.nl/fietstocht. U kunt dan 
direct online betalen. Het inschrijf-
geld is 5 euro. U bent natuurlijk ook 
welkom op de dag zelf om u in te 
schrijven en mee te fietsen of om de 
gezondheidsmarkt te bezoeken.

VaaSSEN.- Roofvogeldemonstra-
ties met valken, buizerds, uilen, 
gieren en arenden verzorgd door 
De Valkenhof in het park van Kas-
teel Cannenburch. De shows zijn 
geschikt voor de hele familie. Niet 
alleen krijgt u informatie over de 
valkerij en training van de vogels, 
maar u heeft ook de unieke kans 
om deze prachtige dieren van zeer 
dichtbij te bekijken. De shows vin-
den plaats op zaterdag 1 augustus 
en starten om 12.00, 14.00 en 16.00 
uur. Entree: kinderen van 4 t/m 12 
jaar 2 euro volwassenen 3 euro. 
Kaartverkoop start een half uur 
voor aanvang van de show. Reser-
veren is niet nodig. Kasteel Cannen-
burch is op 1 augustus te bezoeken 
tegen het gereduceerde tarief van 
2,50 euro voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar en 5 euro voor volwassenen. 
Het kasteelpark is deze zaterdag 
voor reguliere bezoekers gesloten.

Zomeropenstelling
Tot 30 augustus zijn het kasteel, 
bouwhuis en park van dinsdag t/m 
zondag tussen 12.00 en 17.00 uur te 
bezoeken met een audiotour. Er is 
nu ook een audiotour beschikbaar 
speciaal voor de kinderen van 4 t/m 
10 jaar. 

aPELDOOrN.- Een combinatie van 
zien, ontdekken en vooral doen! 
Dat kan in de zomervakantie elke 
woensdag, donderdag en vrijdag 
tot en met 21 augustus op Paleis 
Het Loo. Kinderen van 5 t/m 11 jaar 
kunnen een speciale ‘Paleisreis’ 
maken in de tuinen. Daarnaast zijn 
er nog meer leuke kinderactivitei-
ten. De kinderen krijgen een spe-
ciale rondleiding langs plaatsen in 
de tuin waar Willem en Mary hun 
hobby’s uitoefenden. Ze spelen zelf 
een ‘kolfspel’ en al lopend met een 
parasol/wandelstok ervaren ze hoe 
het was om eind 17e eeuw in de 
tuin op bezoek te gaan. Na deze ont-
dekkingsreis van ca. 30 minuten is 
er een knutselactiviteit waarbij de 
kinderen hun eigen tuin ontwerpen 
met een ontwerpblad en accessoires, 

zoals bloemperkjes, fonteinen, tuin-
beelden en sinaasappelboompjes. 
Aanmelden voor de Paleisreis kan 
via paleishetloo.nl/paleisreis. Kin-
deren hebben uitsluitend een geldig 
entreebewijs nodig. Nb. Op vrijdag 
14 augustus is er geen Paleisreis in 
verband met de Parade van de Zo-
merkoning.

Deze zomer zijn er nog veel meer 
leuke activiteiten op Paleis Het Loo: 
Prinsen- & Prinsessendagen, Dak-
dagen, Parade van de Zomerkoning 
en Paardenkracht & Autopracht. De 
Sisi tentoonstelling met daarbij een 
speciale “Raar, maar waar”- kinder-
speurtocht is ook nog t/m 27 sep-
tember te zien. Kijk voor data en 
tijden op de website paleishetloo.nl/
paleisreis.

gratis advertentie

Ik heb ee n 
liefste wens
 (  en een hersentumor)

makeawishnederland.org

Help mee en maak het verschil

http://www.facebook.com/DuurzaamApeldoorn
http://www.facebook.com/DuurzaamApeldoorn
mailto:dvdd.apeldoorn@gmail.com
mailto:dvdd.apeldoorn@gmail.com
http://www.gelreziekenhuizen.nl/fietstocht
http://www.gelreziekenhuizen.nl/fietstocht


Spaar 
voor een gratis 2e
 driegangenmenu.

Bij meer dan 1500 restaurants in Nederland en 
België speciaal voor u geselecteerd door:

 We hebben mooie
Bonusaanbiedingen

          voor u.
Nu in de aanbieding bij Albert Heijn

Alle aanbiedingen gelden alleen in week 31 vanaf maandag 27 juli t/m zondag 2 augustus 2015. Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. 
U krijgt 25% korting op de totaalprijs. *Voor deze aanbieding geldt maximaal 6 kratten per klant.

Dr. Oetker
Big Americans
en pizzaburgers
Diepvries
Alle varianten,
combineren mogelijk
2 dozen

AH Perziken 
en nectarines
Los
Per 500 gram
Actieprijs per kilo 1.98

Heineken krat
24 flesjes à 0.3 liter*

AH Rundergehakt
500 gram
2 schalen

ALLE Robijn
Combineren mogelijk

Bijv. klein & krachtig color
3 flessen à 21 wasbeurten

Knorr 
wereldgerechten
Alle varianten,
combineren mogelijk

Bijv. Indiase kip tandoori
2 dozen

Coca-Cola, Fanta en
Sprite 1.5 liter
Alle varianten,
combineren mogelijk
4 flessen

0.991.69

9.8914.19

4.006.00

11.9817.97

3.765.02

5.006.55 - 7.32

STUKS

2
BONUS

STUKS

2
BONUS

BONUS

GRATIS

2+1

BONUS

HALVE PRIJS

e2
STUKS

4
BONUS

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

4.005.90 - 5.98


