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Voorleesontbijt*

Notaris G.J. van Drimmelen 
neemt afscheid

TWELLO.- Mr. G.J. van Drimmelen van notariaat Van Drimmelen 
Noordman Slaghekke was en is voor velen een vertrouwenspersoon. 
Kritisch luisteren, meedenken, adviseren en het waarschuwen voor al-
lerlei juridische valkuilen kenmerken zijn werkwijze. Vele jaren heeft 
hij geadviseerd bij juridische keuzes, die mensen moeten maken. Bin-
nenkort neemt hij defi nitief afscheid. 

Notaris van Drimmelen straalt be-
schaafdheid en rust uit, maar onder 
de oppervlakte schuilt een gepassio-
neerde man. Een aimabele vakman, 
voortvarend en duidelijk in wat hij 
wil zeggen. Met enthousiasme ver-
telt hij over zijn vak. Hij startte zijn 
notariële carrière in 1972 in Deven-
ter en is in 1989 in Twello benoemd. 
Een kantoor waar men met een om-
vangrijk palet aan vragen en zaken 
terecht kan. De sfeer wist hij altijd 
ontspannen en informeel te houden 
en daarmee het vertrouwen van de 
mensen te winnen. Zijn opmerkza-
me en kritische oog en oor hebben 
geleid tot menig resultaat, waarbij 
cliënten zich prettig en vakkundig 
begeleid voelen. 

Helikopter view 
Het werken op dit kantoor heeft Van 
Drimmelen altijd als plezierig erva-
ren. Een goed notariaat, waar alle 
facetten en onderdelen goed behan-
deld worden. Zijn notarieel stand-

punt is: ‘mensen moeten onpartijdig 
en zo deskundig mogelijk geholpen 
kunnen worden.’
 “Daarom hebben wij hier capabele 
mensen van hoog niveau en met 
een uitgesproken kwaliteitsbesef”, 
zo merkt hij met gepaste trots op, 
“iedereen beschikt over een brede 
algemene kennis en een eigen spe-
cialisatie die samen weer het gehele 
werkterrein beslaan, of het nu gaat 
om de Natuurschoonwet, het ven-
nootschapsrecht of familierecht bij 
voorbeeld. Van A tot Z moet alles 
goed geregeld zijn. Niet onbelangrijk 
te vermelden, dat hij inmiddels ruim 
tien jaar ook  als mediator zaken be-

handelt, wat in het kader van con-
fl ictbemiddeling, zoals bijvoorbeeld 
bij echtscheidingen, doorgaans goed 
gevolg heeft.  
Een helikopter view geeft een goed 
overzicht, wat belangrijk is voor het 
inzicht, zo vindt Van Drimmelen. 
Vanuit dat inzicht kan een notaris 
zijn taak goed uitvoeren, zijn cliën-
ten goed voorlichten, zorgen dat er 
geen zaken over het hoofd worden 
gezien en daardoor voorkomen dat 
er problemen ontstaan in de toe-

Mr. G.J. van Drimmelen
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Toneelgroep 
LTO-Noord 
afd. Voorst 
TWELLO.- Op vrijdag 10 en zaterdag 
11 februari 2012 verzorgt de toneel-
groep LTO-Noord afd. Voorst een 
toneelvoorstelling bij zaal De Groot 
in de Vecht/Terwolde om 20.00 uur 
(zaal geopend om 19.30 uur). Dit 
jaar wordt het toneelstuk “Zwarte 
kunst op ‘de Dageraad’” gespeeld. 
De toneelgroep – met spelers die al 
vele jaren samen spelen –  is vanaf 
medio oktober druk bezig om even-
als de voorgaande jaren een boeiend 
toneelstuk op de planken te zetten. 
U bent dus van harte welkom om dit 
toneelstuk  - welke ook ‘Boer zoekt 
vrouw’  had kunnen heten – te ko-
men bezoeken. Voor deze gezellige 
toneelavond met na afl oop muzikale 
omlijsting van Theo Poulisse, zijn 
kaarten in de voorverkoop verkrijg-
baar (op=op!) bij zaal de Groot in 
de Vecht/Terwolde, Mechanisatie-
bedrijf Bonhof in Wilp en Welkoop 
Twello. De kosten voor volwassenen 
zijn: € 5,00 p.p. en kinderen tot en 
met 12 jaar hebben gratis toegang 
(hebben wel een kaartje nodig.).

Redactieteam 
uitgebreid
TWELLO.- De 
redactie van het 
Voorster Nieuws 
heeft verster-
king gekregen in 
de persoon van 
mevr. Christa 
Tolsma. Christa 
zal zich in hoofdzaak richten op re-
dactionele werkzaamheden die be-
trekking hebben op de berichtgeving 
van de gemeente Voorst. Door haar 
grote interesse op politiek gebied 
mag Christa gezien worden als een 
welkome aanvulling in het redactie-
team.



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

KIJK OP WWW.LIVFIT.NL - OOK VOOR WORKSHOPS
OF BEL MET 0575-470439 OF 06-20367433  

eetstijl leefstijl coachingng

Herstel je innerlijke balans
Weten wat je eet
Doen!

Anders eten, geen 

eenzame dieten meer

Opruiming diverse Amaryllisvazen

S.V. Cupa uit Bussloo is op zoek naar een 

VERZORG(STER)/ SPORTMASSEUR 
m.i.v. seizoenen 2012/2013. 

Taken: 
• Het verzorgen van de selectie op dinsdag en donderdagavond. 
• Het begeleiden van het eerste team op wedstrijd dagen. 

Functie eisen: 
• In het bezit van de voor de functie benodigde diploma’s. 
• Ambitieus en gemotiveerd. 

Wij bieden: 
Een jonge en getalenteerde selectie. 
Een goed georganiseerde vereniging met een prettige werksfeer. 
Een passend salaris. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de huidige verzorgster, Gerda Oosthuizen. Tel. 06-24 40 76 44

Schriftelijke sollicitaties kunt u opsturen 
naar Gerard de Krosse, 
Voorzitter SV CUPA

Marktplein 84, 
7391 DZ Twello

0571-789959Nijverheidsstraat 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

Onvoorstelbaar, niet te bevatten maar 
helaas wel waar, er is een heel goed 

mens van ons heengegaan.
Wij blijven allen diep geschokt achter.

Mario wij zullen aan je blijven denken 
en aan alle mooie dingen die je met ons 

hebt willen delen.

Ons medeleven gaat uit naar 
Mariska, Imara en Iliano

Jan en Frans

Namens de vrienden van 
de biljartvereniging

Dankbaar en dolgelukkig zijn wij met de 
geboorte van onze zoon

Roan Eef Berend
Geboren op 17 januari 2012

Bernd Kleinveldink en Emilde van Voorst
Kerkekamp 15

7396 CC Terwolde

Aniek 
van het Erve

is geboren op 20 januari 2012

Trotse papa, mama en grote broer:
Sander, Anne & Sven 

van het Erve - Pannekoek
Lochemsestraat 12a
7396 PJ Terwolde

JOAN

4615 gram | 54 cm
20 januari 2012

Liza Pol & Pascal Booij
Donizettiplaats 6
7391 SN Twello

Ouders

Joan Feline Booij

Joey en Jayden

Te kort bij ons op school geweest,
plotseling heengegaan.

Wij wensen een ieder heel veel sterkte
de komende tijd.

Team obs de Bongerd Terwolde
MR en OR

Ouders en leerlingen

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte 
van onze zoon, mijn broertje 

Wouter Hubertus Clemens 
Geboren op dinsdag 17 januari 2012 

om 10:22 uur. 
Wouter weegt 4855 gram 

en is ca. 53 cm lang. 

Trotse ouders en grote broer: 
Clemens ten Have & Martine ten Have - Hoogeslag 

Thomas ten Have 
Maarten Tromplaan 67

7391 KK Twello

Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit weg zonder zoen.
Als je het noodlot zult ontmoeten,
kun je het nooit meer doen.
Ga nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo pijn.
Wat je ’s morgens hebt verlaten,
kan er ’s avonds niet meer zijn.

Tot ons groot verdriet is, midden in zijn bruisend leven,
geheel onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve man en
onze lieve papa

Mario Montis

Hij is maar 34 jaar geworden. Zijn grote liefde voor ons, zijn
levenslust en ook zijn humor zullen ons altijd bijblijven en
zullen ons zo misschien verder helpen.

Mariska Montis - Florissen
Imara
Iliano

Deventer, 22 januari 2012

Van der Duyn van Maesdamstraat 55
7391 VJ  Twello

Er is gelegenheid om afscheid van Mario te nemen en ons te
condoleren op donderdag 26 januari van 19.00 tot 19.45 uur
in crematorium Steenbrugge, Raalterweg 29 te Diepenveen.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal plaatsvinden,
in de aula van dit crematorium, op zaterdag 28 januari om
9.30 uur. U kunt hier vanaf 9.15 uur eveneens afscheid van
Mario nemen.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de
koffiekamer van het crematorium.

Wij vragen u om zaterdag een witte roos mee te nemen, met daaraan
een persoonlijke afscheidsgroet aan Mario.

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, vragen wij u om
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Wij zijn verscheurd door een groot verlies.

Zaterdag 21 januari is onze Kanjer ons ontnomen.

Wij proberen in zijn gedachtegang door te leven.

Rust in vrede lieve Mario.

Jan en Frans
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KLARENBEEK/VOORST/WILP 
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het 
weekeinde of tijdens feestdagen 
dringend een huisarts nodig hebt, 
belt u met de Huisartsenpost:  Kla-
renbeek bellen naar Apeldoorn: 
0900 600 90 00. 
Wilp bellen naar Deventer: 0570 50 
17 77. Voorst bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00.

TWELLO/TERWOLDE  
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het 
weekend of tijdens feestdagen drin-
gend een huisarts nodig hebt, belt u 
met de Centrale Huisartsenpost Sal-
land (0570) 50 17 77. 

DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheken in Twello zijn 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: 0570-536505.

TANDARTSDIENST 
Voor inlichtingen kunt u het ant-
woordapparaat van uw eigen tand-
arts afl uisteren. 

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, Par-
kelerweg 8, Twello, telefoon (0571) 
27 55 03, bgg. (055) 360 01 89

NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag bereikbaar 
Tel. 088 - 7777666

SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
en donderdag van 14.30-16.00 uur 
in het Kultuurhuus.

VERIAN ZORGLIJN 
Voor alle vragen over wijkverple-
ging, kraamzorg, jeugdgezondheids-
zorg, dieetadvisering uitleen 0900-
9255. 
24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar.

VERIAN ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccor-
derment 8. Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 
13.00 uur. 

VERIAN ZORGWINKEL
Hofstraat 15b, Apeldoorn. Ope-
ningstijden: Maandag t/m vrijdag 
9.30-17.30 uur; donderdag van 9.30-
21.00 uur; zaterdag van 10.00-16.00 
uur. 
Lenen in spoedgevallen op zon- en 
feestdagen kan na overleg met onze 
zorglijn 0900-9255.

SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 (lokaal tarief) 24                 
uur per dag bereikbaar. Voor actuele 
spreektijduren kunt u bovenstaand 

nummer bellen of kijken op www.
sensire.nl, Raccordement 8-i, Twel-
lo.

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 (lokaal tarief) Bezoe-
kadres: Raccordement 8h, 7391 BT 
Twello

TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Trimenzo Zorg aan Huis biedt thuis-
zorg 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 binnenlopen in ons kan-
toor: Marktplein 15 in Twello.

YUNIO OOST GELDERLAND 
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio 
(lokaal tarief), 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg

DIABETESLIJN
Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabe-
tes (24 uur per dag, ’s nachts alleen 
in geval van nood) en over de pro-
ducten en diensten van de Diabetes-
vereniging Nederland.

MEE VELUWE VOOR 
MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over handicap, be-
perking of chronische ziekte. 
Iedere woensdagmiddag spreekuur 
van 13.00 tot 16.00uur  in Het Ba-
ken, Kortenaerstraat 16 in Twello. 
Ook zonder afspraak. 
Telefonisch bereikbaar via alg. nr. 
(055) 526 92 00 Kijk ook eens op 
www.meeveluwe.nl 

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren
zaterdag 10.30 tot 11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag bereik-
baar (0571) 27 26 24. Molenstraat 49, 
7391 AB  Twello.

DIERENARTSENPRAKTIJK 
KLARENBEEK/TWELLO
Zutphenseweg 50, 7382 AM Kla-
renbeek. Torenbosch 64, 7391 CA 
Twello.
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar op ons centrale telefoon-
nummer (055) 301 22 55. Voor meer 
informatie zie www.dierenartsen-
praktijk .com

ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Zwolseweg 290, Apeldoorn: maan-
dag t/m donderdag van 10.00-12.30 
en van 13.30-16.30 uur, op vrijdag 
van 10.00-12.30. 
Buiten deze openingstijden kunt 
op werkdagen van 16.30-20.00 en 
op zaterdag, zon- en feestdagen van 
10.00-16.00 uur terecht bij Zorgcen-
trum de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 
in Apeldoorn. 
Voor al uw vragen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn, bel met 
ZorgSaam op werkdagen van 9.00-
12.30 uur, tel. 055-58 898 58.

kerk
diensten

weekenddiensten

„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

Dorpsstraat 11a (ingang via Dorpsdwarsstraat) tel. 0571-277090; 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

Waar u ook uw abonnement heeft 

Twello Lochem
Stationsstraat 39 Molenstraat 14

T.0571 273333 T.0573 280212

afgesloten, u kunt altijd bij ons terecht!

Strak, recht, fraai mooi maar volledig onbekend. Mocht u meer 
weten, schroom niet en maak melding van dat heuglijke feit.

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. Adres: www.okvvoorst.nl 

Reactie week 1
Een week na het verschijnen  van week 1 van het Voorster Nieuws 
werd bij de OKV (Hof ten Dale) aangebeld en mochten wij het 
echtpaar  Verhaar-Birnie verwelkomen die ons de oplossing 
bracht  van de familiefoto zoals die stond afgebeeld in week 01 
– 2012 van het Voorster Nieuws. Het is een foto van de familie Birnie die genomen is in de tuin van het huis 
aan de Brink 68 te Deventer waar de familie toen woonde. Het zijn v.l.n.r.: Hillegonda Birnie-van Delden (op het 
Hunderen), Sjors Birnie (in 1945 vermoord door de Japanners), Johanna (tante Non) Birnie (*1890 – †1942/43 (op 
het Hunderen) tijdens de Tweede Wereldoorlog, David Birnie (op het Hunderen), Pieter Albert  Birnie (*1888) en 
als laatste Sjoeke Pfaltzer-Birnie (*1892). 
De OKV is thans bezig voor haar archief de verdere genealogische gegevens te verzamelen en te verwerken. Met 
dank aan de familie Verhaar-Birnie.

Reactie week 3
Op de foto van het elftal kwamen heel veel reacties. Volgende week vermelden wij alle namen.

komst. “Dat is, waar wij voor staan” 
benadrukt hij met klem. 

Een mooie manier om af te 
bouwen 
Toen hij eind 1989 benoemd werd 
op het kantoor te Twello, waren 
er vier medewerkers, er was toen 
geen kandidaat-notaris. Nu telt het 
notariaat twee notarissen en vier 
kandidaat-notarissen naast een acht-
tal medewerkers. Destijds maakte 
het kantoor een klein deel uit van 
het pand en bewoonde de notaris 
het historische pand met zijn gezin. 
Door groei van het kantoor is vanaf 
1995 het gehele pand als kantoor in 

gebruik. De fascinatie voor dit bij-
zondere pand ervaart hij nog onver-
minderd. 

Van Drimmelen spreekt lovende 
woorden over de samenwerking 
met zijn collegae. Dick Noordman 
versterkte met ingang van 1 januari 
1994 het team als notaris. Toen Van 
Drimmelen in 2007 besloot minder 
te gaan werken, werd hem door HM 
Koningin Beatrix eervol ontslag ver-
leend, waarna Marck Slaghekke hem 
als notaris opvolgde en zijn protocol 
overnam, dat nu geheel onder zijn 
beheer valt. Zelf bleef hij vervolgens 
parttime op het kantoor werken. La-
chend merkt hij op: “Een mooie ma-
nier om af te bouwen!” 

Zorg voor de cliënt van groot 
belang
Een blik in de toekomst laat de nota-
ris voorspellen, dat de kwaliteit van 
het kantoor onverminderd gewaar-
borgd zal zijn. Onder de leiding van 
Noordman en Slaghekke, samen met 
alle medewerkers, zal dit worden ge-
realiseerd. De zorg voor de cliënt acht 
hij een belangrijk onderdeel van de 
benaderingswijze. Na een vraag over 
zijn toekomstige vrijetijdsinvulling 
fronst van Drimmelen zijn wenkbrau-
wen: “Het is niet aannemelijk dat ik 
me achter de legendarische gerani-
ums zal verschuilen! Ik heb nog enke-
le bestuursfuncties en ik wil nu graag 
meer tijd besteden aan mijn hobby’s. 
Ik denk dat ik nog tijd te kort kom!” 
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Zaterdag 28 januari
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
voorganger.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
19.00 uur pastor Kantoci.
R.K.kerk De Vecht, 19.00 uur pastor 
Brylak.

Zondag 29 januari
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
M. Brummelman.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Barnhoorn.
Prot.gem. Terwolde/De Vecht, 10.00 
uur ds. J. Lammers.

Prot.gem. Twello Dorpskerk, 10.00 
uur ds. M. Valk.
H.Hartkapel ´tWezeveld, 09.30 uur 
dhr. H. Mentink.
Prot.gem. Voorst, .
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. G. 
Marchal.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur oec. dienst 
in Voorst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur werkgroep.
R.K.kerk Klarenbeek, 10.00 uur 
pastor Kantoci.
R.K.kerk Bussloo, 10.00 uur viering 
in Voorst pastor Brylak.
Herv.Geref.Evang.Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. C. v/d Worp, 17.00 uur 
ds F. Luitjes.

Donderdag 2 februari
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
19.00 uur pastoor Rekveld. 

Vrouwen 
van Nu gaan 
vogelen
WELSUM - Voor de NBvP Vrou-
wen van Nu afdeling Welsum is de 
eerste bijeenkomst van het jaar op 
donderdag 26 januari. Op het 
programma staan de jaarvergade-
ring en na de pauze komt er een 
spreker van de vogelwerkgroep 
Olst / Wijhe  vertellen over vo-
gelbescherming met behulp van 
een fi lm. De avond wordt gehou-
den in dorpshuis  “de Bongerd “ 
te Welsum. Aanvang 19.30 uur. 
Voor informatie over de Vrouwen 
van Nu kunt U bellen met Dinie 
Doornebosch, tel : 0570561053
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“Erkend kwaliteitsreparateur Nederlandse schoenfabrikaat”

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

Hooijer s
Ambachtelijke
Schoenmakerij

Van Ghentstraat 8
Twello

Tel. (0571) 27 33 92

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

Speulderweg 24
3886 LB  Garderen

Tel. (0577) 46 17 73

KOM ALTIJD GOED VERZORGD VOOR DE DAG
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Hypebazaar is een fashion retailer met winkels in 
Nijmegen en Eindhoven en daarnaast een online  
webshop  www.hypebazaar.nl 
Wegens groei en verplaatsing van activiteiten naar 
Twello zoeken wij per direct een:

Allround parttime medewerk(st)er 
(16/24 uur) 

Taken:
- algemene administratie
- orderinvoer
- orderverwerking internetbestellingen
- retourverwerking van teruggekomen 
   internetbestellingen
- beantwoorden klantvragen die binnen komen bij             
   klantenservice (email en telefonisch)

Wat vragen wij:
- ervaring met orderinvoer
- kennis van Microsoft Offi ce
- kennis van ACA retailium en Navision software 
   is een pré

Wat bieden wij:
- een hele afwisselende functie
- werken bij een jong en groeiend bedrijf
- werktijden en werkdagen in gezamenlijk overleg
- korting op aankopen bij Hypebazaar
- mogelijkheden tot doorgroei in functie 
  en aantal uren.

Klinkt dit alles voor jou als een uitdaging en iets wat 
precies bij jou past? Laat dit ons dan snel weten!
Stuur je CV met duidelijke motivatie en pasfoto naar 
info@hypeconcepts.nl  
Vermeld duidelijk hoeveel uren je wilt en kunt werken.

Van experts kun je meer verwachten.

Meer informatie vind je op www.expert.nl

Expert Twello is één van de ruim 150 zelfstandige en succesvolle
Expertwinkels, die onderdeel uitmaken van de Nederlandse Expert Groep.
Expert is de beste klantgerichte en kwalitatief toonaangevende
verkooporganisatie in home-elektronica. De Expertwinkels onderscheiden
zich in Beste Service, Deskundig Advies en Topkwaliteit naar de klanten
toe en daar staan we om bekend. In onze winkels bieden we een ruim
assortiment bruingoed, witgoed, klein huishoudelijke apparaten en
multimedia.

Wie zoeken we?
Wij zoeken een enthousiaste en ervaren verkoper/bezorger met minimaal 3 jaar ervaring
in de detailhandel, bij voorkeur in de verkoop en bezorging van witgoed, bruingoed,
klein huishoudelijke apparaten en multimedia. Je denkt en handelt servicegericht en hebt
een commerciële instelling. Je bent in het bezit van rijbewijs B en je beschikt over
technische kennis om apparaten aan te sluiten en te installeren. Je bent representatief en je
bent op zoek naar een leuke en afwisselende baan.

Wat bieden we?
Naast een prima salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden geven we je de kans om
door te groeien. We bieden je diverse opleidingsmogelijkheden, zodat je een expert kunt
worden in je vakgebied. Maar het allerbelangrijkste is dat je bij ons een goede werksfeer
vindt, waar je je snel thuis zult voelen. Kortom, Expert Twello is een winkel waar het leuk
werken is.

Interesse?
Stuur een brief met je motivatie en je CV naar Expert Twello, t.a.v. Martin Holleboom, Van
Ghentstraat 4, 7391 CR Twello of bel (0571) 271346 of mail naar
m.holleboom@expert.nl. Graag tot ziens!

ERVAREN
VERKOPER/
BEZORGER M/V

Expert Twello zoekt een:

PERSONEELPERSONEEL
GEVRAAGDGEVRAAGD

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports
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DE AED’S ZIJN GEDURENDE 
OPENINGSTIJDEN BESCHIKBAAR OP DE 
VOLGENDE LOCATIES:

Bussloo
Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

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

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
Hoofdweg 88, 055 3011255
Het Glazen Huis
Oudhuizerstraat 33
De Woudhof
Woudweg 57

Nijbroek
Dorpshuis de Arend
Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
Dorpshuis
Het Oude Veen 19, 055 5063130

Terwolde
Café Restaurant Dorpszicht
Dorpsstraat 59, 0571 292022
Fysiotherapie R.H. Allard
Hermpjeskamp1 en 3, 0571 291931
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 Dikkers
Duistervoordseweg 11, 0571 287820
Aan de Stegge Twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
Gemeentehuis gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
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 6
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, 0575 509802
Papillon, Antoinette Teelen
Mozartstraat 54
Brandwacht Service Nederland BV
Dhr. Marcel Groeneveld
Tel: 06-11355880 (avond en weekend)
Horesca Lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000

Voorst
Coop Boogman
Schoolstraat 1, 0575 501257
Trimenzo Zorgcentrum De Benring,
Tuinstraat 51, 0575 501636
Dorpshuis Voorst
Schoolstraat 14, 0575 502756
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

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

Wilp (A)
Bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
Veehandel Boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
Bonhof BV
Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
VAR Sluinerweg 12, 055 3018300, 

(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.

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!

aangesloten bij Netwerk Notarissen

www.DNSnotarissen.nl
Rijksstraatweg 88, 7391 MT Twello

Telefoon (0571) 27 46 68
info@dnsnotarissen.nl

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

Stellen blind voor 
fi nanciële risico’s huwelijk 
De meeste getrouwde partners weten niet dat zij bij een 
echtscheiding ook het vermogen dat zij voor het huwelijk in 
privébezit hadden, moeten delen. Ook gaan veel samenwonende 
partners met een ongelijke fi nanciële positie het huwelijk in met 
allerlei fi nanciële gevolgen vandien als de relatie over is. Dat blijkt 
uit onderzoek onder 6500 samenwonende stellen. Om koppels te 
wijzen op de fi nanciële gevolgen van het huwelijk lanceert Netwerk 
Notarissen site huwelijksezakentest.nl.

Met de Huwelijkse zakentest kunnen koppels checken of hun fi nanciële 
zaken goed geregeld zijn als ze gaan trouwen. Omdat vanaf 1 januari 
2012 getrouwde koppels makkelijker en sneller hun huwelijkse 
voorwaarden kunnen afstemmen op hun gewijzigde situatie, is de site 
ook bedoeld voor stellen die al getrouwd zijn.
Tachtig procent van de koppels die gaan trouwen hebben al 
samengewoond. Zij hebben als ze gaan trouwen een fi nancieel ongelijke 
uitgangspositie. Zo houdt 67 procent van de samenwoners er een privé 
vermogen op na, terwijl ongeveer 75 procent van de samenwoners die 
uiteindelijk gaat trouwen dat doet in gemeenschap van goederen. Ook is 
in meer dan de helft van de gevallen het koophuis eigendom van een van 
de partners en niet van allebei. 
En dat privébezit zorgt bij echtscheiding voor grote problemen, aldus 
Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen. “Bij 
gemeenschap van goederen worden alle bezittingen van hen samen en 
delen zij die fi fty-fi fty bij een echtscheiding, ook het vermogen dat zij 
voor het huwelijk in privébezit hadden. Veel partners weten dat niet. Ze 
trouwen in gemeenschap van goederen terwijl ze vaak niet weten wat dit 
nu precies inhoudt.”

In 2010 werden 73 duizend huwelijken gesloten. Tachtig procent van de 
getrouwden heeft eerst samengewoond. 
Uiteindelijk strandt volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek één op de drie huwelijken.

Hebt u vragen? Wij adviseren en informeren u graag over trouwen, 
samenwonen en geregistreerd partnerschap.

CD Het beste van Plat ut 
joar uut gereed
TWELLO.-  Met een kleine vertra-
ging komt de nieuwe CD Het beste 
van Plat ut joar uut 2011 gereed. 
Henk Opperman die ook het geluid 
voor zijn rekening nam bij de opna-
me van het eindejaarsprogramma in 
het Dorpshuis in Voorst heeft ook de 
CD geproduceerd. Komende zater-
dag (28 januari) kunnen liefhebbers 
van het dialect deze CD afhalen (te-
gen betaling van 10 euro) bij de stu-

dio van Radio Voorst aan de Klok-
kenkampseweg 25 in Twello.
Op de CD staan mooiste nummers 
met zang (Canbesso, Waar oe, en De 
Darpse Deerns) muziek (Annie en 
Marie, Slanina Cesta Musikanten en 
Ben Wissink) en voordrachten (Jan 
Hoppen, Gerrit Scherpenzeel, Jan 
Hoppen en Martinus Ooms).
De studio is zaterdag geopend voor 
de verkoop van 9.30 tot 12.00 uur.

De Wingerd

Afscheid Juf GerJanne 

TWELLO.- Op woensdag 18 janu-
ari jl. heeft juf GerJanne van cbs ”de 
Wingerd” haar afscheid ge vierd. Zij 
is daar ruim acht jaren werkzaam ge-
weest en heeft eigenlijk per toeval nu 
de baan van haar dromen gevonden. 
Tijdens  een weekendje weg met een 
vriendin kwam ter sprake dat bij het 
Deltion College in Zwolle een vaca-
ture bestond. Een functie als docente 
verpleegkundige en laat dat laatste 
nu voorheen het beroep van juf Ger-
Janne zijn geweest. Een fantastische 
baan: lesgeven, coachen, stageplek-
ken bezoeken, enz. Al snel was dui-

delijk dat zij voor die job de aange-
wezen persoon zou zijn. Bij zonder is 
dat zij als moeder bij de OSA (onder-
steuning administratie) begon, daar-
na werd ze AVI-moeder en in 2002 
kwam zij als PABO-studente bij ”de 
Wingerd” binnen. Na afronding van 
haar stu die werd zij daar leerkracht 
en uiteindelijk adjunct-directeur.

Interview
Juf GerJanne is door een paar scho-
lieren geïnterviewd. Wat vond zij 
leuk aan het lesgeven aan de diverse 
groepen? Bij de kleuters vond zij de 

kinderen altijd heel spontaan, in 
groep 3 en 4 is het leuk dat de leer-
lingen allerlei nieuwe dingen moest 
worden bijgebracht, bij groep 5 en 6 
is het vooral grap pig omdat de meis-
jes en jongens veel kwinkslagen be-
grijpen en in groep 7 en 8 kunnen in 
de klas al echte gesprekken worden 
gevoerd.  

Receptie
Die woensdag was voor juf GerJanne 
een leuk programma op touw gezet. 
Allereerst heeft zij ’s och tends een 
toer langs de klassen gemaakt waar 
elke groep iets leuks voor haar had 
gemaakt of georga niseerd. Aanslui-
tend kon op school van 11.00 tot 
12.00 uur een voorstelling van de be-
kende gooche laar Hilbert Geerlings 
worden bijgewoond. Daarna vond 
voor ouders, collega’s en alle andere 
belang stellenden een afscheidsre-
ceptie plaats. Ook namens het VN 
wordt juf GerJanne heel veel succes 
en geluk in haar nieuwe functie toe-
gewenst. ”de Wingerd” zal haar erg 
missen en wil haar ook bij deze voor 
alle fi jne jaren bedanken.

Oud Papier 
De Hoven
DE WORP.- Op zaterdag 28 janu-
ari komen de vrijwilligers weer bij 
u langs om oud papier op te halen. 
Wilt u het papier, graag gebundeld, 
op tijd aan de weg zetten. Wij kunnen 
dan snel alles ophalen. De opbrengst 
wordt besteed voor allerlei activitei-
ten  binnen het wijkgebeuren.

Met twee pupillen.



Atag Actie!
Nu bij Van Niel Installatietechniek een spetterende actie 
op een Atag cv-ketel! U heeft nu al een Atag ketel voor 
slechts € 1390,-! Met een nieuwe cv-ketel kunt u ook nog 
eens zeer veel besparen op uw energierekening.

Bel 0571 - 271976 voor een afspraak of kom langs aan 
de Prins Bernhardstraat 8 in Twello!

ACTIE: 
Nu een gratis thermostaat bij 

aankoop van een ATAG cv-ketel!

Van Niel Installatietechniek
Prins Bernhardstraat 8

Twello
T. 0571 - 271976

www.vannieltwello.nl

* Vraag naar de voorwaaden, geldig t/m 29 februari 2012

Nu bij Van N
op een Atag
slechts € 13
eens zeer v

BeBeBeBeBeBellllll 005050505771 - 
de Prins Ber

Al vanaf € 1390,-!*

Adv. Atag actie Van Niel.indd   1 20-01-2012   08:36:17

20%
KORTING
OP ALLES

*

Donderdag 26 
vrijdag 27 en 
zaterdag 28 
januari 2012

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

100%
KEUZE

v.  Ghents t raa t  9-11-Twe l lo  -  Te l .  (0571 )  27  18  85  -  www. facebook.n l /DATwe l lo

Drog is te r i j    -    Par fumer ie    -    Schoonhe idssa lonTwello

Occasions van
formaat...

www.garageschimmel.nl
APK keuringen & onderhoud

Schadeherstel
Taxaties en verkoop   Spuitwerk

Financiering mogelijk

Elsbosweg 71 - Klarenbeek
Telefoon (055) 3011281  Fax (055) 3012068

MERK-TYPE BOUWJAAR KM STAND KLEUR  PRIJS

Audi A4 Avant Quattro V6 TDI  2006 206.359 zwart  14.950

Buick Regal 3.8 v6 Custom aut 1995 220.000 grijs  1.950

Chrysler Voyager 2.8CRD aut. VAN 2007 111.000 zwart  10.500

Daihatsu Copen 1.3 16V DWT 2006 37.000 grijs  10.900 

Daihatsu Cuore 850 casual 1998 120.906 grijs  1.350

Ford Fiesta 1.3 16v 2002 118.982 rood  4.250

Ford Focus wagon 1.6 futura 74kW 2006 205.833 wit  4.650

Ford Ka 1.3 collection 2001 122.600 groen  2.950

Ford Ka 1.3i  2002 138.229 zwart  3.250

Honda  FR-V  2.0 I 2007 36.800 grijs  17.950

Hyundai Atos 1.1 active version cool 2007 44.281 blauw  5.400

Hyundai Atos Spirit 1.0 LX 2002 86.000 grijs  3.950

Mitsubishi Space star 1.3 family 2001 179.400 blauw  2.550

Opel Agila 1.2 comfort 2003 120.000 wit  3.650

Opel Astra station 1.9 CDTi 2005 206.339 blauw  4.950

Opel Corsa 1.0 comfort easytronic aut 2002 58.171 grijs  3.950

Opel Corsa 1.2 comfort easytronic aut 2002 129.272 rood  4.250

Opel Corsa C.Z1.2XE 2003 99.546 blauw  4.450

Peugeot 206 2.0 gti 2001 137.632 blauw  4.250

Renault  Clio  1.4 16v dynamique 2003 98.552 grijs  4.950

Renault Kangoo MPV 1600 2007 53.767 wit  8.600

Renault Trafi c 2.0 DCI 2008 124.000 blauw  11.640

Renault Twingo 1.2 16V EURO 2000 2001 121.822 grijs  3.250

Seat Ibiza 1.9 SDI / AEY 1998 322.537 groen  1.450

Skoda Fabia 1.4 MPI 2002 131.000 zwart  4.250

Skoda Octavia 1.6 Comfort 2009 94.820 grijs  12.750

Volkswagen Polo 1.6 1996 211.000 groen  1.750

Volvo V70 Edition II 2004 193.423 blauw  11.900

Volvo XC90 2.4d5 momentum geartronic aut 2008 105.000 grijs  32.750

Dick van der Kraats

Reparatieservice consumentenelektronica voor uw:

Mozartstraat 119, 7391 XG Twello

Tel./ fax: (0571) 27 16 06

www.dvanderkraats.nl

wij zijn open van

di-vr 9.00-12.30 en 13.30-18.00

za 9.00-12.30 en 13.30-16.00

tv - video - radio - magnetron - kleinhuishoudelijk. - tevens
schotel en antennesystemen. geen witgoedreparatie!

www.dvanderkraats.nl
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MAGAZIJNOPRUIMING
Sfeervolle modezaak met grote keus!

Al 25 jaar een begrip 

in de regio!

* Alle artikelen met aktielabel.

*

Veel mode voor kleine prijsjes

5,-
5,-

5,- 5,-15,- 15,-

15,-
10,- 10,-

10,-7,507,50
7,50

3 Halen - 1 Betalen
15,-

Twelloseweg 79, Terwolde, tel.: 0571-292056   GRATIS parkeren!
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Maandag : 
00.00-06.00 Radio Voorst in de nacht
06.00-09.00 Goedemorgen Gelderland
09.00-10.00 Werktijd
10.00-12.00 Mo’j is Luusteren (h)
12.00-12.30 Het Gelders Nieuws
12.30-14.00 Vandaag de dag
14.00-16.00 Harry’s keuze
16.00-19.00 Goedemiddag Gelderland *
19.00-20.00 De Praatkelder (Even weken)
 of Nonstop (Oneven weken)
20.00-21.00 Nonstop in de avond
21.00-23.00 Symfocity
23.00-24.00 Nonstop in de avond
 
Dinsdag : 
00.00-06.00 Radio Voorst in de nacht
06.00-09.00 Goedemorgen Gelderland
09.00-10.00 Werktijd
10.00-12.00 Voorst Totaal (h)
12.00-12.30 Het Gelders Nieuws
12.30-14.00 Vandaag de dag
14.00-16.00 Harry’s keuze
16.00-19.00 Goedemiddag Gelderland *
19.00-20.00 Foeksandievie
20.00-22.00 Nederklinker (Even week) (h)
 de Tand des Tijds 
 (Oneven week) (h)
22.00-24.00 Nonstop in de avond

Woensdag : 
00.00-06.00 Radio Voorst in de nacht
06.00-09.00 Goedemorgen Gelderland
09.00-10.00 Werktijd
10.00-12.00 Mo’j is Luusteren (h)
12.00-12.30 Het Gelders Nieuws
12.30-14.00 Vandaag de dag
14.00-16.00 Harry’s keuze
16.00-19.00 Goedemiddag Gelderland *
19.00-21.00 Voettocht door Voorst
21.00-24.00 Highway 107

Donderdag : 
00.00-06.00 Radio Voorst in de nacht
06.00-09.00 Goedemorgen Gelderland
09.00-10.00 Werktijd
10.00-12.00 Voettocht door Voorst (h)
12.00-12.30 Het Gelders Nieuws
12.30-14.00 Vandaag de dag
14.00-16.00 Harry’s keuze
16.00-19.00 Goedemiddag Gelderland *
19.00-20.00 Transition Town Radio
20.00-22.00 Tand des Tijds (Even week) 
 Nederklinker (Oneven week) 
22.00-24.00 Nonstop in de avond

Vrijdag : 
00.00-06.00 Radio Voorst in de nacht
06.00-09.00 Goedemorgen Gelderland
09.00-10.00 Werktijd
10.00-11.00 Transition Town Radio (h)
11.00-12.00 Foeksandievie (h)
12.00-12.30 Het Gelders Nieuws
12.30-14.00 Vandaag de dag
14.00-16.00 Harry’s keuze
16.00-19.00 Goedemiddag Gelderland *
19.00-20.00 Foeksandievie (h)
20.00-21.00 Nonstop in de avond
21.00-23.00 Muziekromantiek
23.00-24.00 Nonstop in de avond

Zaterdag : 
00.00-06.00 Radio Voorst in de nacht
06.00-09.00 Goedemorgen Voorst
09.00-10.00 Intermezzo 
10.00-12.00 Mo’j is Luusteren 
12.00-13.00 Punt NL
13.00-14.00 Tussenuur
14.00-16.00 De Koffer van Rob
16.00-18.00 Voorst Totaal 
18.00-19.00 Frantik
19.00-24.00 Nonstop in de avond

Zondag : 
00.00-06.00 Radio Voorst in de nacht
06.00-09.00 Goedemorgen Voorst
09.00-12.00 OOV
12.00-14.00 Klassieke Juweeltjes
14.00-17.00 Veluwezoom sport
17.00-18.00 Frantik (h)
18.00-20.00 Voorst Totaal (h) 
 20.00-23.00 Bluestown (Nieuw)
20.00-24.00 Nonstop in de avond

(h) = Een herhaling van een eerder uitge-
zonden programma.  

RTV Gelderland is het raamprogramma van 
Radio Voorst.

Meer-voor-minder weken!
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Nu bij  
Bakker Bart!

Bakker Bart
Van Ghentstraat 5

7391 CR Twello
Tel: (0571) 27 25 05 See you bij Bakker Bart!

Gezinsdrama in Terwolde 
schokt gemeenschap
TERWOLDE – Het gezinsdrama dat 
zich vorige week heeft voorgedaan 
in Terwolde, waarbij een 41 jarige 
moeder haar twee zoontjes van 7 en 
10 jaar heeft omgebracht en haar zelf-
doding heeft zien mislukken, heeft 
de doorgaans zo rustige Terwoldse 
gemeenschap danig geschokt. De 
grote schok vond natuurlijk plaats 
binnen de hekken van recreatiepark 
Scherpenhof, waar het drama plaats-
vond en binnen de muren van basis-
school De Bongerd waar de twee 
slachtoffertjes net enkele dagen een 
plek hadden gevonden.

Over de achtergronden van het dra-
ma is bekend dat het echtpaar, af-
komstig uit Spijkenisse, in scheiding 
lag, waarbij de vader tijdelijk domi-
cilie in Rotterdam had gevonden en 
de moeder omstreeks kerst haar in-
trek had genomen in een chalet op 
het terrein van de Scherpenhof. Over 
problemen binnen het gezin worden 
door de betrokken instanties mo-
menteel geen mededelingen gedaan, 

maar bekend is wel dat het gezin (op 
eigen verzoek) bekend was bij jeugd-
zorg. Die instantie ontkent overigens 
op de hoogte te zijn geweest van psy-
chische of relationele problemen. De 
vader daarentegen beweert al lange-
re tijd te hebben gewaarschuwd bij 
jeugdzorg en politie voor mogelijke 
complicaties, gezien de volgens hem 
instabiele geestelijke gesteldheid van 
zijn ex. Wat de waarheid hierin ook 
moge zijn, de tragische afl oop van 
het probleem kent enkel verliezers, 
waarbij de grootste ramp natuurlijk 
het abrupt afgebroken leven van bei-
de kinderen vormt.

Als verwerkingsmogelijkheid voor 
de leerlingen van basisschool De 
Bongerd zijn die kinderen in de ge-
legenheid gesteld hun emoties met 
elkaar te delen, stil te staan bij (tij-
delijke) herdenkingsmonumentjes 
binnen de klaslokalen en vooral ook 
met elkaar en hun leerkrachten te 
praten. De mensen van het recreatie-
park, die al wat langer met het gezin 

geconfronteerd waren geweest had-
den het over het algemeen behoor-
lijk moeilijk met de gebeurtenissen 
in het chalet tegenover de tennisba-
nen op het terrein. De kinderen die 
hun weg op het park al snel hadden 
weten te vinden hadden de harten 
van de verschillende medewerkers 
al in korte tijd gestolen. Zij speelden 
onbekommerd in en rond de ver-
schillende attracties van het park en 
maakten een gelukkige indruk. Ook 

bij de inwoners van het dorp kwam 
de klap behoorlijk aan. Er beston-
den nog nauwelijks persoonlijke 
banden tussen leden van het gezin 
en de overige Terwoldenaren, maar 
het feit dat zo’n drama zomaar plaats 
kan vinden zonder dat iemand even-
tuele signalen van te voren juist 
heeft geïnterpreteerd en het gevolg, 
het gebroken leven van twee zulke 
jonge kinderen deprimeert de hele 
gemeenschap.

Met de Complimenten en pluimen 
van de Gemeente Voorst 2012

TWELLO.- Afgelopen zaterdag was het weer zo ver de pluimen en com-
plimenten van de gemeente Voorst werden uitgereikt. Het gaat hier 
uiteraard over de gemeentelijke vrijwilligersonderscheidingen 2012. 
Uit de vier voorgedragen genomineerden werd aan Jan Brinkman uit 
Twello “het compliment” toegekend. De buurtbus stedendriehoek was 
de trotse winnaar van “de pluim”, die hen door de andere acht genomi-
neerden van harte gegund werd.
 
Vliegende start
Het was druk zaterdag in de raads-
zaal van het gemeentehuis in Twello. 
Naast de genomineerden voor “de 
pluim” en “het compliment” zelf 
waren supporterende vrijwilligers 
en geïnteresseerden massaal uitge-
rukt om de uitreiking mee te maken. 
Al vroeg was iedereen aanwezig 
zodat er zelfs voor 14.00 begonnen 
werd. Daardoor was er ruim tijd om 
alle vrijwilligers, verenigingen en 
stichtingen, vaak ondersteund door 
een videopresentatie, voor te stel-
len. 

Stukje geschiedenis 
“De pluim” voor verenigingen en 
stichtingen bestaat al sinds 2003. 
Vanaf die tijd is het gewonnen door 
PECO, stichting vrijwillige hulp-
dienst, stichting dorpsverfraaiing 
Twello, Young Eagles Teuge, we-
derom dorpsverfraaiing Twello, vi-
deoteam Zozijn en afgelopen jaar 
door stichting Terwolde 1050 jaar. 
Alleen in 2007 is er geen pluim uit-
gedeeld.
“Het compliment” is een opsteker 

voor individuen. Het bestaat sinds 
2007 en is sinds die tijd gewonnen 
door de heren Smallegang en Klein 
Swormink, Jan van Bussel en Ben 
Tekelenburg, mevrouw Witteveen en 
mevrouw Remmelink en vorig jaar 
door de heer Siero en mevr. Simons. 
Aanvragen voor de pluim en het 
compliment kunnen door iedereen 
worden voorgedragen. De criteria 
om in aanmerking te komen voor de 
pluim of het compliment zijn vier-
ledig. Er wordt een lokaal gemeen-
tebelang gediend. Het moet breed 
maatschappelijk gedragen worden. 
De activiteit van de genomineerde 
is in een grote mate innovatief en/
of vernieuwend en als laatste is de 
duur en continuïteit van de activi-
teit van belang. 

Aanvragen voor 2012
“het compliment” werd dit jaar aan-
gevraagd voor Martin Kobussen uit 
Loenen, voor zijn jarenlange bezig-
heden bij het programma van radio 
Voorst “Moj is luusteren”. Dinny 
Streppel uit Twello, voor haar vrij-
willige werkzaamheden voor de 

Martinuskerk. Jan Brinkman uit 
Twello, voor zijn zorg en hulp aan 
Roemenie (en andere humanitaire 
doeleinden) door pompoenen ver-
koop. Tevens voor zijn verdere vrij-
willigers taken bij tafeltjedekje, de 
Martinuskerk de Zonnebloem en de 
wereldwinkel. Celine Pol uit Twel-
lo, voor haar activiteiten binnen St. 
Caecilea op gebied van begeleiden 
en instrueren van en deelnemen aan 
de twirlafdeling.
Voor “de pluim” werden voorge-
dragen Stichting dorpsverfraaiing 
Twello, voor hun doel “leefbaarheid 
bevorderen en verloedering tegen te 
gaan” ze bereiken dit door verzor-
ging van bloembakken, kerstaan-
kleding enz. Stichting minileague 
gemeente Voorst, voor het wekelijks 
terugkerende voetbalevenement 
voor 5 en 6 jarigen van alle sportver-
enigingen uit de gemeente Voorst. 
De buurtbusvereniging Stedendrie-
hoek, die met 95 vrijwilligers een 
drietal buslijnen exploiteert in de ge-
meente Voorst. De vereniging vierde 
in november het 25 jarige bestaan. 
Vrijwilligersgroep kinderboerderij/
huifwagen landgoed de Lathmer, 
verzorgt al zo’n 15 jaar 4 keer per 
week huifkartochten voor cliënten 
van de Lathmer. De vrijwilligers 
zorgen ook voor onderhoud van de 
huifkar en verzorging van de paar-
den. Stichting gered gereedschap, 
houdt zich al 15 jaar bezig met in-
zamelen, opknappen en verzenden 
van gebruikt gereedschap naar ont-
wikkelingslanden. Ca. 40.000 stuks 
gereedschap en 270 naaimachines 
kregen hierdoor een heel goed be-
steed tweede leven. Het Rode kruis 
Voorst afdeling welfare, zet zich op 
5 locaties in om ouderen een gezel-
lige tijd te bezorgen en het jaarlijkse 
“weekendje uit” te organiseren. De 
Voorster afdeling welfare bestaat al 
bijna 50 jaar! De vrijwilligers van 
de opvangservice voor chronisch 
zieken en dementerenden en de 
boodschappen diens van Mens en 
Welzijn Voorst zet zich wekelijks in 
om mensen met een beperking en 
mantelverzorgers te ondersteunen. 
Beheerscommissie muziekvereni-
ging st. Caecilea Twello, draagt zorg 
voor het beheer van de Möllnschure 
(het clubgebouw van st Caecilea). 
De rommelmarktcommisssie st 
Caecilea, werkt het hele jaar aan de 
voorbereiding van de jaarlijkse rom-
melmarkt.

De jury 
De jury bestond dit jaar uit Henk 

Panhuis, Wilco Huisman, Gerrie 
Groenewold, wethouder Edo Horst-
man, Rinet Kasemir (namens stich-
ting Mens en Welzijn) en de winnaar 
van de pluim van vorig jaar; dhr. G. 
Leenders van stichting 1050 jaar 
Terwolde. Ze gaven aan het dit jaar 
lastig te hebben gehad bij hun keuze, 
maar uiteindelijk zijn ze er uitgeko-
men.

En de winnaars zijn
De heer Jan Brinkman is 89 jaar. Hij 
is op meerdere terreinen bezig als 
vrijwilliger en dient daarmee zowel 
lokaal als internationaal belang. Met 
de opbrengst van de ca. 30.000 pom-
poenen die hij in de loop zo’n 17 
jaren heeft verkocht heeft hij meer 
dan 100.000 euro kunnen doneren 
aan Roemenie en andere humani-
taire doelen. 

Daarnaast betekent hij veel voor 
voorgenoemde lokale instellingen. 
De jury kent hem de oorkonde, een 
schaal met titel “de helpende hand” 
en 100 euro toe. Meneer Brinkman 
zei na de uitreiking “enorm verrast 
te zijn, het lijkt alsof het mijn ver-
dienste is, maar voor mij is het een 
zegen dat ik het mag doen”.

Buurtbus Stedendriehoek is in 
1986 ontstaan uit een idee van en-
kele inwoners van Klarenbeek om 
een buurtbus te laten rijden tussen 
Klarenbeek en Apeldoorn. In 2006 
werd de dienstregeling uitgebreid 
en reden 3 bussen tussen een aantal 
kernen van de gemeente Voorst. Op 
dit moment worden in de steden-
driehoek door zo’n 95 vrijwilligers 
3 bussen geëxploiteerd. De dienst-
regeling wordt in opdracht van de 
provincie Gelderland en vervoer-
der Syntus uitgevoerd. Men rijdt 
op maandag tot en met vrijdag van 
07.00 tot 19.00 uur en op zaterdag 
van 09.00 tot 19.00 uur. Met het 
wegvallen van o.a. supermarkten 
en banken in de gemeente is het 
belangrijk dat de bereikbaarheid en 
verbinding van de kleinere plaatsen 
groter wordt. 

Daarmee zorgt de buurtbus voor 
een zwaar wegend sociaal belang. 
Daar komt nog bij dat in al de jaren 
dat de buurtbus nu al werkzaam 
is er nog nooit melding is geweest 
van een incident. Alle bestuur-
ders zijn accuraat en gastvrij. De 
heer Cees van Bockel die de prijs 
in ontvangst mocht nemen zei ver-
rast te zijn dat de buurtbus uit de 
alle aanvragen is gekozen, omdat 
ook de andere verenigingen de 
gemeente veel goeds geboden heb-
ben. “Het is voor de buurtbus wel 
een gouden gelegenheid om weer 
even onder de aandacht van het 
publiek te komen.”

Links Dhr. Jan Brinkman, rechts Cees van Bockel met vrijwilligers van 
de buurtbus stedendriehoek; trotse winnaars van de gemeentelijke 

onderscheidingen.



Met het innovatieve MedCos® IPL apparaat is het mogelijk om ongewenste haargroei effectief aan te pakken. IPL 
betekent ‘Intense Pulsed Light’ en staat voor hoogenergetisch gepulseerd licht dat op de huid wordt gericht. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de technisch hoogwaardige MedCos® IPL lichtfl itsmethode. Met deze methode wordt in 
de haarfollikel lichtenergie omgezet in warmte energie, waardoor het haarzakje defi nitief en veilig wordt vernietigd. 

Dit zowel bij vrouwen als bij mannen.

“Het doel van MSP huidverbetering is dat de huid egaler wordt en het werkt bijvoorbeeld goed tegen 
acné(littekens), grove poriën, littekens, pigmentvorming en een verouderde of verslapte huid”.

Tot voor kort dachten we dat je voor een snelle en duurzame huidverbetering alleen bij de
cosmetisch chirurg terecht kon. Maar nu weten we als gecertifi ceerde MedCos Partner dat we tevens een geweldig 
resultaat kunnen bereiken op een milde en pijnloze manier met deze MedCos Micro Skin Polisher in circa 8 behan-

delingen van “60 minuten”. Het apparaat bestaat uit drie krachtige,
veilige en bewezen technologieën in één die samen een complete behandeling

vormen voor huidverbetering en huidverjonging.

Schoonheidssalon Beautycol

D

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

revolutionaire 3-in-1-methode

Comfortabele en veilige behandelingen

met een zichtbaar en duurzaam resultaat!

welkom in onze beautywereld

welkom in onze beautywereld

Microdermabrasie

Polishing the skin

Low Level Laser Therapy

Echte huidverbetering

met de wereldwĳ d unieke

MedCos® MicroskinPolish™

> Rimpels > Slechte huid

> Grove poriën > Verslapte huid

> Acnélittekens > Striae

> Definitief ontharen > Couperose

> Huidverjonging  > Spider naevi

> Acne

ACTIE

Schoonheidssalon Beautycol als enige in de regio met dit geweldige apparaat!!!

             Bel voor een gratis intake gesprek. 06 40222681

Bij afname van 10 behandelingen
betaalt u er nu slechts 7

korting op een kuur van 8 behandelingen 
of een gratis producten pakket.Nu 25% 

Overkapping-Carport
Windscherm-Serre-Broeikas

schuifbare beglazing voor 
Balkon - Veranda

www.keurkas.nl

Tel.    055 323 1746
Mob. 06-53407152 

CV ketel Remeha 
Calenta 28c

compleet  
aangesloten 
€ 1400,-

inclusief thermostaat

Tullekensmolenweg 119 - 7364 BB Lieren
Telefoon: (055) 506 18 60 - Telefax: (055) 506 36 90

A. JANSSEN - LIEREN V.O.F.

Vanaf de 

jaren 70

uw vakman 

in Lieren

Installatiebedrijf

aanleg van installatie, gas, water en electra

Beef Mozzarella Beef Mozzarella

Varkenshaas in 
bladerdeeg

400 gram Fricandeau 
in paddenstoelroomsaus

500 gram Boerenschijfjes
+

4 voor

100 gram

samen

4 voor

100 gram

100 gram

rr800

n650

mm180

rr350

mm199

mm 085

Rosbief

Saks

Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl 

Onze vleeschspecialiteiten
VV k

Onze visspecialiteiten

Buurman 
Vleesch & Vis

B
StaaStatiotiotionsnssnsstr

Vleesch. 0571-271439
ello.no nnll 
Vis. 0571-271662

g
Stamppot buffet

Zie: 
www.buurmantwello.nl

Visroerbakschotel

Diverse vis wraps

Kibbeling + saus

200 gram

2 voor

gezinspak voor

mm295

rr550

rr600

Iedere maandag:

Iedere dinsdag:

Iedere woensdag:

Iedere

Vers van het mes
Hollandse maatjes

Heerlijke lekkerbekken
met gratis saus

4 voor

3 voor

r 600

r 650

Vrijdags (vanaf 11.00 uur) 
en zaterdag sushi!

Niet misgrijpen? 
Bestel dan donderdag vóór 12.00 uur

Lams worstjes

Petrella bieslook

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Broccoli 500 gram  0,89

Huissalade 200 gram  0,99

   1,99

   3,99
onze specialiteit

Nu: de lekkerste Creta sinaasappelsNu: de lekkerste Creta sinaasappels KOM PROEVEN!
KOM PROEVEN!

Superzoete

Mandarijnen 20 stuks  3,49
Kiwi’sKiwi’s

ii llitit iitt

Grapefruit10 stuks

10 stuks

extra rodeextra rode

Uw varkensstal tegen een 
scherp tarief gereinigd? R. 
Linthorst Dienstverlening: 06-

27470868

Te koop: Hoekhuis nabij 
centrum Twello 235.000,- 
Kortenaerstr 11, zie jaap.nl 

0629243393

www.derksvandevenfi etsen.
nl

Rommelmarkt Dorpskerk 
Twello inzamelen: zaterdagen 

9.00 - 12.00 uur, Veilinghal 
Twello; afhalen: 0571 27 10 

66 / 27 15 03

Te koop: beuken meidoorn 
alle soorten bomen enz. 
www.kwekerijhetveld.nl  
Veldw. 50, 7381 AT Klaren-

beek, t. (055) 301 14 51 
of 06 51 55 48 27 e-mail: 

veele210@planet.nl

Voetverzorgingspraktijk, “De 
Deele” Klarenbeek, tel (055) 

301 25 07. Ook aan huis. 
Spec. diabetes en reuma.

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

app. Tel 0571-261770

Afslanken, Aankomen, Meer 
Energie! HERBALIFE WERKT! 
www.dieet-herbalife.nl. Antoi-
net Linthorst (0570) 540910.

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

Tel. (0571) 291205

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

sieker. RDW vrijwaring, ook 
sloop auto’s Twellotrading.

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
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Koninklijke onderscheiding voor 
brandweerman Henk van Norel

TWELLO.- De jaarlijkse feestavond 
van brandweerkorps Gemeente 
Voorst kreeg een extra tintje doordat 
burgemeester Penninx een konink-
lijke onderscheiding mocht uitrei-
ken aan brandweerman Henk van 
Norel. De in Terwolde woonachtige 
brandweerman is in het bijzijn van 
alle korpsleden benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Penninx was in zijn 
toespraak duidelijk: ‘’De gemeente 
Voorst mag trots zijn op zijn brand-
weermensen. Het afgelopen jaar zijn 
we gelukkig gevrijwaard voor al te 
grote rampen of ongelukken. Helaas 
is het recentelijk gebeuren in Ter-

wolde, waarbij twee jonge kinderen 
het leven lieten, weer een bewijs hoe 
snel de situatie kan veranderen. Dat 
dit ook een grote impact heeft op de 
brandweermensen behoeft geen be-
toog.’’

Penninx ging verder in op de grote 
veranderingen die de gemeente 
Voorst (brandweer), niet onberoerd 
zullen laten. De toenemende druk 
van de overheid speelt hierbij een 
grote rol. Het uitgangspunt ‘’Meer 
met minder’’, zal hier toegepast 
moeten worden. We kunnen dit niet 
alleen, we doen dan ook een beroep 
op een constructieve houding van u 
allen.

Lid in de Orde van Oranje-
Nassau 
Burgemeester Penninx toonde zich 
bijzonder trots: ‘’Het is een bijzon-
dere dag omdat ik hier iemand in 
het zonnetje mag zetten die zich 
persoonlijk bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de gemeenschap, 
en dan met name op het gebied van 
de openbaren orde en veiligheid.’’
Henk van Norel is reeds 32 jaar een 
bevlogen brandweervrijwilliger bij 
respectievelijk de bedrijfsbrandweer 
van de NDI in Deventer, de vrijwillige 
brandweer van de gemeente Deventer 
en de vrijwillige brandweer der ge-
meente Voorst, post Terwolde. Vanaf 
2002 is de decorandus begeleider/
instructeur bij de jeugdbrandweer 
Deventer. De laatste jaren is Norel 
brandweerinstructeur bij de gemeen-
te Voorst en later voor het cluster Epe, 
Voorst, Apeldoorn (EVA). Henk van 
Norel heeft veel tijd en energie gesto-
ken in het opstarten van de oefen car-
rousel op het MOB complex en zijn 
passie als instructeur daar met veel 
plezier uitgeoefend. Norel heeft zijn 
steentje fl ink bijgedragen in het vak-
bekwaam zijn en vakbekwaam blij-
ven van brandweervrijwilligers in de 
gemeente Voorst. Eveneens was hij 
altijd bereid om nieuwe brandweer-
mensen bij te staan en te helpen bij 
de cursussen.
Henk kan worden gekwalifi ceerd als 
iemand die zich geruime tijd ten bate 
van de samenleving heeft ingespan-
nen of anderen heeft gestimuleerd. 
Gelet op de aard, de duur en de uit-
straling van zij activiteiten is hij op 
basis van zijn totale maatschappe-
lijke verdiensten benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 

Henk van Norel, temidden van zijn echtgenote Anne en burgemeester 
Penninx, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Open dag Peuterspeelgroep 
de Belhamels
EMPE.- Zaterdag 28 januari houdt 
de peuterspeelgroep in Empe open 
dag van 8.30 tot 12.00 uur.
Op deze dag opent de peuterspeel-
groep haar deuren voor alle ouders 
en hun kinderen om een kijkje te 
nemen bij de Belhamels. De PSG is 
bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar 
en 3 maanden tot 4 jaar. PSG biedt 
een voorschools leerprogramma in 
een pedagogisch verantwoorde om-
geving. Elke woensdag- en vrijdag-
ochtend van 7.30 tot 13.00 uur zijn 
de deuren geopend.
Spelenderwijs worden er diverse 
thema’s en activiteiten aangeboden 
die aan sluiten bij de belevingswe-
reld van deze  peuters.  Zo leren de 
peuters bijvoorbeeld verschillende 
vormen, maar ook basisvaardigheden 
als knippen, plakken en scheuren. Er 
is natuurlijk veel ruimte om samen te 
spelen. Elke dag gaan de peuters met 
elkaar in de kring en krijgen een ver-
haal te horen en ze zingen een lied 
met elkaar. De sociale vaardigheden 
staan hoog in het vaandel. 
Om dit alles in goede banen te lei-
den staan er VVE geschoolde leid-
sters voor de groep, die ondersteund 

worden door vrijwilligers. Zo kan er 
tijd in geruimd worden om in kleine 
groepjes of individueel aan de slag 
te gaan met de peuters.  
Dit alles willen ze graag aan u laten 
zien. U wordt van harte uitgenodigd 

om een kijkje te komen nemen tij-
dens onze open dag. Op deze dag 
wordt het  ‘gewone’ rooster zoveel 
mogelijk gevolgd, zodat u samen 
met uw kind een indruk kunt krij-
gen wat er allemaal op een ochtend 
gebeurd.
Locatie: PSG “De Belhamels”   Ge-
meenschapshuis  ’t Oortveld  Em-
perweg 41,  Empe 0575 502066 op 
woensdag- en vrijdag- ochtend.  
Email: de.belhamels@live.nl

Vacatures van Krepel en andere vooraanstaande 
werkgevers in de gemeente Voorst vind je op:

Nieuws van een WerkenInVoorst-werkgever:

“Bij Krepel denken 
we al sinds 1732 
aan de toekomst”

Bernhard Krepel, de 8e generatie  
van deze Klarenbeekse ondernemers

De “klare beek” die al eeuwen stroomt op het terrein van Krepel, is de 
naamgever van Klarenbeek. Het dorp, dat destijds rondom de fabriek 
van Krepel ontstond, is uitgegroeid tot een prettige plaats met een druk 
verenigingsleven, een treinstation enz. Ook Krepel is gegroeid en biedt nu 
werk aan circa 150 mensen, uit de omgeving en op de vestiging in Polen.  

Bernhard Krepel: “Wij fabriceren kant-en-klare binnendeuren met slotgat 
en scharniervoorzieningen, compleet afgewerkt, zó te plaatsen, eventueel 
met kozijn en hang- en sluitwerk. Wij zijn actief in de woningnieuwbouw- 
en renovatiemarkt, maar bieden ook invulling aan utiliteitsprojecten met 
een breed programma aan binnendeuren en kozijnen. Eventueel worden 
deze door eigen ervaren monteurs geïnstalleerd. Onlangs hebben we het 
GREENDOOR concept ontwikkeld. Zo milieuvriendelijk mogelijk geprodu- 
ceerd, met duurzame grondstoffen en lijmen en lakken zonder schadelijke 
oplosmiddelen. Bovendien wordt het restmateriaal (afvalhout) gebruikt 
voor fabrieksverwarming, zodat er niets verloren gaat. We denken uiteraard 
ook aan veiligheid, bijvoorbeeld van diegene die de deur installeert: unieke 
lichtgewicht deuren, die tegemoet komen aan ARBO eisen; ook veiligheids-
glas in glasdeuren. Onze monteurs hebben het VCA certificaat en kennen 
de veiligheids-eisen die gelden op de bouwplaats.”

Krepel deuren staan open naar de toekomst
“Het FSC-hout dat wij verwerken, komt uit goed beheerde bossen. Maar wij 
investeren ook in de bossen rond onze fabriek en we stimuleren bovendien 
het aanplanten van bomen, want wij schenken bomen aan projecten waar 
onze deuren worden geïnstalleerd.”

Krepel zoekt een productieleider 
Voor de deurenfabriek in Klarenbeek zoekt Krepel een ervaren ‘team-
captain’. Bij voorkeur iemand die gewerkt heeft in de houtindustrie, bij 
een timmerfabriek of een vergelijkbare productie-onderneming. Met kennis 
van Research & Development en de nodige Certificeringen. Kortom: een 
leidinggevende die duurzaam denkt. Voor deze belangrijke functie kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met Bernhard Krepel, via het centrale 
nummer: 055 3011341 of via b.krepel@krepel.nl. Meer informatie kunt u 
vinden op www.krepeldeuren.nl.

Woof debuut in Kajak
TWELLO.- Op vrijdag 27 aanstaande maakt ‘Woof’ zijn debuut in Kajak. 
De band bestaat uit de drie broers Frank, Luuk en Chris Pol. En het vier-
de bandlid is Seth Syaputra. Deze knapen spelen blues en rockmuziek. 
Sinds september speelt deze formatie met elkaar en wil en krijgt dus 
aanstaande vrijdag de vuurdoop.

Twee broers zijn beiden begonnen bij Wim Gerrits (Twello), een inspi-
rerende gitaar- leraar. Via de popschool de Leeuwenkuil in Deventer 
kwamen de broers samen in een band, waar de derde al drumlessen 
volgde. Daarbij leerden de broers Seth kennen, een fanatieke bassist uit 
Deventer. Na hun popschoolperiode zijn de jongens samen op eigen voet 
verder gegaan. Vanuit de oefenruimtes van het Burgerweeshuis zijn er 
veel verschillende blues- en rocknummers op het repertoire gekomen. 
Begonnen bij de echte classics tot de jaren 90 naar de huidige blues en 
rockmuziek.
De band begint tegen ongeveer half tien te spelen. Verder zal deze avond 
vooraf en tussendoor muzikaal ondersteund worden door DJ Roy. Wij 
van Kajak gaan er vanuit dat het een gezellige swingende avond wordt. 
Dus komt allen want voor je het weet is de toko vol. Entree is zoals altijd 
gratis. Zaal open om 20.00 uur

Acties geldig van Donderdag 26 t/m Zaterdag 28 januari

Groentehal Gensen
Molenstraat 28, Twello - Tel.: 0571 - 271770

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

Grote Sappige 

Minneola
Vers Geschrapte 

Bospeen
Aardappels

Rozeval
Januari Aktie

Bildstar

12 voor

400 gram

kilo

10 Kilo

2,99

0,99

0,75

1,99
“genoeg gehuild”

VERDRIETVERWERKING DOOR MANNEN
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Nieuwjaarsreceptie 
s.v. Voorwaarts Twello

TWELLO.- Zondag 8 januari werd 
de traditionele nieuwjaarsreceptie 
van s.v.Voorwaarts gehouden in het 
clubgebouw. Na heel veel handen 
geschud te hebben klinkten de voor-
zitters Hans de Vroome en Jeroen 

voor ‘t Hekke de champagneglazen. 
Na de nieuwjaarsrede van Hans de 
Vroome kwamen ook de voorzitters 
van de afdeling aan het woord. Zij 
namen de gelegenheid te baat om de 
jubilarissen in het zonnetje te zet-

ten. 
Namens de afdeling Volleybal (voor-
zitter Olaf Bevers) Monique Broek-
hof en Arnold Voortman beide 25 
jaar lid.
Afdeling Gymnastiek (voorzitter 
Poll Knops) Ria van Zandvoort en 
Dieny Biesterbos-Berendsen (niet op 
foto) 25 jaar lid.
Afdeling Toneel (voorzitter Ben Be-
rends) Gerda Remie-Hoogeslag 25 
jaar lid.
Afdeling Handbal (voorzitter Jeroen 
van Delsen) Lara Diks-Pol (niet op 
foto) 25 jaar lid.
Afdeling Algemeen (Arra Hulsebos) 
Marie Dellink-Revenberg en Rene 
Broekhof beiden 25 jaar lid.
Afdeling Ontspannings Commis-
sie (voorzitter Jeroen voor ‘t Hekke) 
Mieke Kamperman 25 jaar lid.
Afdeling Voetbal (voorzitter Hans 
Deten) Cor Roerdink (niet op foto) 50 
jaar lid, Frank IJsseldijk, Mario Tim-
mermans en Marchell Hoogeslag 40 
jaar lid, Herman Zonnenberg, Bjorn 
Honshorst, Ronnie v/d Linde, Nico 
Teering, Wilco en Martijn Bouw-
meester, Willie Bijsterveld,Theo 
Hollewand,Norbert Horstink, Ro-
nald Hafkamp, Andre van Til, Wilco 
Teunissen, Martijn Jansen (niet op 
foto), Marco Mulder (niet op foto), 
Harrie Dellink (niet op foto), Henk 
Gerrits (niet op foto) en Patrick 
Bouwmeester (niet op foto) allen 25 
jaar lid.

De jubilarissen van sv Voorwaarts.

IJsbaan in Twello

TWELLO.- De grote waterplas die in 
de laatste weken is ontstaan op het 
terrein gelegen tussen de AOC, ge-
meentehuis en het Veenhuis, roept 
bij menig inwoner van Twello nos-
talgische schaatsherinneringen op. 
Zo ook bij Gerrit Rutgers die de re-
dactie het volgende liet weten: ‘’Wat 
zou het mooi zijn om hier voor de 

toekomst op deze prachtige locatie 
weer de ijsbaan defi nitief terug te 
hebben. Hier moet met medewer-
king van de gemeente en vrijwilli-
gers toch iets moois van te maken 
zijn. 
Wij hebben hier vroeger allemaal het 
schaatsen geleerd, een veilige in het 
dorp gelegen locatie’’. 

De Twellose ijsbaan?

Parkeergelegenheid
voor de deur

COOP De Lelie
Molenweg 1 – Terwolde

Tel. (0571) 29 12 09

COOP Boogman
Schoolstraat 1 – Voorst

tel. (0575) 50 12 57

Prijs- en assortimentswijzigingen, 

zetfouten en uitverkochte artikelen 

voorbehouden. 

Alle aanbiedingen in deze advertentie 

zijn bestemd voor thuisgebruik, 

dus niet voor handelsdoeleinden.

200 AANBIEDINGEN 4 WEKEN LANG
VOOR SLECHTS 2 EURO!!!!!!!!!!!

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

BONDUELLE 
GROENTEN
ALLE SOORTEN

HOOGHOUDT 
KALMOES 
BEERENBURG OF 
ZACHTBITTER

OLD HOLLAND 
GERASPTE KAAS

UNOX SOEPEN
ALLE SOORTEN

GRILLHAMSHOARMAREEPJES 
HEERLIJK GEKRUID
LEKKER SMAKELIJK

ZAK WITTE BOLLEN

2.00

2 ZAKKEN 
A 400 GRAM

FLES 1000 ML. 3 ZAKKEN 
A 175 GRAM

AANBIEDING

HUISWIJNEN
ROOD, BIO ROOD, WIT, 

BIO WIT OF ROSÉ

CROKY CHIPS
ALLE SOORTEN

ROOMBOTER 
APPELTAART

2.002.00 2.00 2.00

2 ZAKKEN 
A 10 STUKS

PER STUK

ALWAYS 
MAANDVERBAND 
OF INLEGKRUISJES

FLES 1000 ML.450 GRAM

LOTUS 
VOCHTVANGERS 
DECOR

2 PAKKEN 
A 2 ROLLEN

3 BLIKKEN 
800 ML.

2 PAKJES 
A 100 GRAM

2 ZAKJES 
A 75 GRAM

2.00

ENKELPAK 
10-34 STUKS 2.00

OP=OP

2.00 9.49 2.00

GRATIS TRIQO BIJ

2.00 2.00

AANBIEDING

VERS UIT EIGEN OVEN
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Voor opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws
Telefoon (0571) 27 61 91
Telefax (0571) 27 62 47
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
b.g.g. G.M. Jacobs, tel. (055) 301 15 67
Oud Lochemseweg 5, 
7384 DG  Wilp-Achterhoek

Inleveradres voor advertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello

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

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

Wim Harteveld
Dijkhofstraat 15
7391 TG  Twello
Tel. (0571) 27 21 09
w.harteveld@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 28 34 38 65
marcroerdink@hotmail.com

TEUGE
Zie Twello

VOORST
Gerrie Groenewold
Rozemarijnstraat 34
7383 XH  Voorst
Tel. (0575) 50 21 04
Fax (0575) 50 26 66
gerrie.voorsternieuws@canaldigitaal.nl

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

Riet Groters-Littink
Telefoon (0571) 27 57 01
Mobiel 06 23 30 65 18

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

Klachten over bezorging:
Tel. (0571) 27 41 37

Open dagen 
groen onderwijs 

TWELLO.- Het Agrarisch Op-
leidingsCentrum met zowel een 
VMBO- als een MBO-afdeling heeft 
weer open dagen georganiseerd en 
wel op vrijdag 27 januari van 15.30 
tot 21.00 uur en op zaterdag 28 ja-
nuari tussen 10.00 en 12.00 uur. De 
school is te vinden achter het ge-
meentehuis aan de Meester Zwiers-
weg 6. Dit is tijdelijke huisvesting, 
want in december 2012 zal naar het 
nieuwe onderkomen aan de IJsbaan-
weg worden verhuisd. 

Activiteiten
Bezoekers kunnen kennismaken 
met de school, de praktijkvakken en 
de beleving in het groene onderwijs. 
Om hun ervaringen met de school 
te kunnen vertellen, zullen naast de 
docenten ook veel leerlingen aan-
wezig zijn. Spectaculaire demon-
straties en shows worden verzorgd 
zoals op vrijdag een presentatie 
van  Nederlands kampioen 2011 
bloemsierkunst Karin Pasman, een 
valkeniershow en schapen scheren. 
Bezoekers kunnen zich ook voor de 
open bedrijvenroute aanmelden. Op 
vaste tijden rijden dan busjes naar 
de leerbedrijven van het MBO.

VMBO
Binnen de onderbouw van het 

VMBO worden diverse leerwegen 
aangeboden waarbij de leerlingen 
theorievakken krijgen, maar daar-
naast ook een aantal ”groene” als 
bloemsierkunst, voeding, dierverzor-
ging, groene ruimte en plantenteelt 
kunnen volgen. Na afronding van 
het VMBO (12 - 16 jaar) gaan de leer-
lingen door op 
een school 
voor Middel-
baar Beroeps 
Onderwijs. Dit 
kan een ”groe-
ne” vervolg-
opleiding zijn, 
maar ook een 
studiekeuze in 
een totaal an-
dere richting.

De algemene 
vakken maken 
het immers 
mogelijk om 
naar andere 
beroepsoplei-
dingen door te 
stromen. Met 
VMBO- Groen 
kan men dus 
nog alle kanten 
op en kunnen 
alle diploma’s 

Rectifi catie

Nieuwjaars-borrel KBO
TWELLO.- In het vorige week in deze krant opgenomen 
artikel over de KBO- nieuwjaarsbijeenkomst in de ”Möln-
schure” is tot grote ontsteltenis van velen een heel storen-
de redactionele fout gemaakt. Als voorzitter werd de deze 
zomer onverwachts overleden heer C. Leuverink genoemd 
hetgeen door het bestuur van de KBO als zeer kwetsend 
wordt ervaren en voor welke fout door het betreffende 
VN-redactielid dan ook oprechte excuses worden aange-
boden. 

Gladheid

Elk jaar levert gladheid in het winterseizoen weer veel ongelukken en 
schade op. Op 2 maart 1987 was er zelfs sprake van een ijzelramp. In 
het noorden viel in achttien uur tijd zo’n 25 – 35 millimeter regen bij 
temperaturen onder de nul en veel wind. Dieren veranderden in hun 
slaap in ijsklompen, wegen waren onbegaanbaar en er was grote ra-
vage onder hoogspanningskabels en bomen. Ook de winter van 2010 
kenmerkt zich door veel sneeuwval en een winter waarin veel glad-
heid en gladheids bestrijding in voorkwam. Gemeenten kampten zelfs 
met een zouttekort en extra aanvoer uit het Midden-Oosten was nodig. 
IJsvorming en gladheid kan ontstaan door het bevriezen van natte weg-
gedeelten, opvriezing of neerslag, zoals ijzel of sneeuw. Gladheid is der-
mate gevaarlijk dat het KNMI er ook een Weeralarm voor uit kan geven. 
In dit dossier vindt u verklaringen bij de belangrijkste begrippen als 
dooi, ijzel, rijp etc. Onder ‘achtergronden’ vindt u over dezelfde en nog 
andere begrippen meer achtergrondinformatie en statistieken. 

Komt de winter na het weekend?
Zal het er dan toch nog van komen, de winterkou?
Gezien het voorspel van deze winter zeg ik nee, want de weerkaarten 
zwabberen heel erg met de lange termijn. Eerst maar eens deze week 
doorwinteren.
Woensdag een dag dat wij wederom met buien te maken krijgen met 
een temperatuur van 4 graden.
Donderdag 5 graden met buien.
Vrijdag zien wij de zon er weer bij met later op de dag wel weer buien 
dan 5 graden.
Zaterdag zon wolken en een bui bij 4 graden.
Zondag zou de eventuele kou dan opstomen richting ons land en de 
vorstinval zou dan gepaard kunnen gaan met sneeuwbuien met een 
temperatuur van 3 graden.
Zouden wij dan toch nog op natuurijs komen in februari?

Mark Wolvenne
Terwolde

per kilo

IJsselstraat 1a, Empe

- Verkoop verse tulpen
- Schoofjes, (tulpen met bol)
- Gemengde bossen

Ijsseltulpen, vertrouwd om 
te geven en een plezier 

om te ontvangen

Verkoop ma t/m za
8.00 – 17.00

Tel 0575-452949

Colum
n

Elke week een
praktijkverhaal over de Zorg.

Deze week verzorgd door:

“Sensire gelooft weer in de kracht van
de medewerkers”

Justus Vriend, wijkverpleegkundige:
Vanaf november werk ik weer bij Sensire, nadat ik er een
paar jaar tussenuit ben geweest. Ik zit nu nog in mijn inwerk-
periode, maar ik heb al gemerkt dat Sensire tijdens mijn af-
wezigheid een enorme verandering heeft doorgemaakt.
Vroeger was Sensire veel hiërarchischer georganiseerd. De
managers bepaalden alles. Als verpleegkundige moest je
toch vooral luisteren. Dat was jammer, want in de wijkver-
pleging werken prima opgeleide en vakbekwame medewer-
kers met een opleidingsniveau van mbo of hoger. Die
werden nauwelijks gehoord.

Nu is dat heel anders. Dat heeft alles te maken met de veran-
derde verhoudingen. De hiërarchie is weg. Als team heb je
geen manager meer die alles regelt; het team regelt allerlei
zaken zelf. Ook binnen het team is de hiërarchie verdwenen.
Samen heb je de regie. Het is niet zo dat de wijkverpleeg-
kundige het team aanstuurt. Als wijkverpleegkundige ben je
het ‘gezicht’ van het team, het aanspreekpunt. Je staat er
middenin en hebt voortdurend met je collega’s te maken. Dat
werkt bij een manager natuurlijk heel anders: die geeft stu-
ring van bovenaf en merkt niet veel van de sfeer in een team.
Een manager heeft ook weinig weet van de praktijk, kent de
zorg bij de klant niet.

Iedereen in het team heeft duidelijke eigen taken. Zo is er ie-
mand die de planning regelt, en iemand die de lief- en leed-
pot beheert. Vroeger wás er niet eens een lief- en leedpot.
Als er iets nieuws nodig is, zoals een kaartje voor een jarige
of een bloemetje voor een zieke collega, regelen we dat ge-
woon zelf. Vroeger moesten medewerkers zaken buiten de
zorg vaak in hun eigen tijd regelen, en dan is de animo na-
tuurlijk minder, maar nu kunnen we dit soort dingen ook ge-
woon in werktijd doen. Ik vind het erg knap van Sensire dat
het is gelukt om deze omslag te maken. Er wordt van je ver-
wacht dat je een actieve bijdrage levert en daar is dus nu ook
ruimte voor. In de praktijk vinden de meeste mensen dat al-
leen maar heel prettig. Het past ook goed bij deze tijd, vind
ik.

Ik ben echt heel lovend over de veranderingen die ik zie. Je
merkt gewoon dat Sensire gelooft in de kracht van de mede-
werkers. Dat slaat terug op de sfeer in het team. Medewer-
kers worden gewaardeerd om wie ze zijn. De hiërarchie is
weg, en wat mij betreft kun je die missen als kiespijn.

www.sensire.nl                                             0900 – 88 56 

Wilt u reageren op deze column?
Stuur dan een e-mail naar communicatie@sensire.nl

die dit onderwijstype kent, worden 
behaald. 

MBO 
Na het VMBO kunnen de leerlin-
gen binnen het AOC een  MBO-op-
leiding volgen. Deze kan zich dan 
richten op zorg en leefomgeving, 
dierenartsassistent (paraveterinair), 
verzorging levende ha ve in het al-
gemeen, veehouderij, groene handel 
en manage ment bos en natuurbe-
heer. Ook bloemen, interieur en de-
sign en bos & natuurbeheer zijn op 
diverse niveaus in het programma 
opgenomen. 
De open dagen zijn een mooie ge-
legenheid om de school te bezich-
tigen en om over de talrijke oplei-
dingsmogelijkheden informatie in te 
winnen. Daartoe kan ook op www.
aoc-oost.nl worden gekeken of naar 
(0571)271670 worden gebeld. 

Open dagen.

Oud papier 
TONDEN.- Op vrijdagmiddag 27 januari tot en met 
zondag 29 januari staat de container weer aan de Hoe-
vesteeg 3 te Tonden. Daar kunt u al uw oude papier 
kwijt, de opbrengst komt ten goede aan het buurthuis 
De Sterre in Tonden, met onder andere deze bijdrage 
kunnen zij hun activiteiten blijven bekostigen. Bij 
voorbaat hartelijk dank voor het brengen van uw oude 
papier.



Interesse? Kijk op 

zorggroepapeldoorn.nl  

of bel met de medewerkers 

van ons Flexpoolbureau,  

055 526 04 80 of  

055 549 51 75

Ziekenverzorgenden 
Helpenden en 
Verpleegkundigen 
m/v voor de 
Flexpool

Op invalbasis

-
-
-
-
-
-
-

 Tel: 0571-298389 bgg: 06-13962772  Mozartstraat 185 Twello

Installeren met overleg

info@tibt.nl     www.tibt.nl

Technische
      Installaties
     Borger
    TWELLO

2
j g g j

2

Bij Multimate mengen 
wij ons graag in je verfzaken 

Molenstraat 1, 7391 AA  Twello
(0571) 27 12 66

LEIGRAAF 40, 7391 AL  TWELLO, TEL. (0571) 27 58 12
SNELSERVICE!

www.autospijkerbosch.nl

LID

AUTO

AUTOBEDRIJF
B.J. SPIJKERBOSCH

REPARATIE  EN VERKOOP VAN GEBRUIKTE AUTO'S

auto

Een compleet pakket voor MKB-ondernemingen

• De gehele boekhouding
• Salarisadministratie

• Jaarrapport
• Alle belastingaangiftes

Molenstraat 15, 7391 AA Twello
Tel. [0571] 270820. Fax [0571] 276264

info@overmarsadministraties.nl
www.overmarsadministraties.nl  

Bouwkundig 
Advies Peters 

Twello
www.bouwinspiratie.nl

R.H.M. Peters
Romaterweg 24

7391 TW  TWELLO
06-136 74 888

Uw betrouwbare partner 
voor bouwkundig advies, 

calculaties, bouwvergunningen, 
in- en exterieuradviezen.

Zelf uw 
rouwadvertentie

maken 
en plaatsen in deze

krant?

Ga naar
www.uwkrant.nl/rouwbericht

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

Hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 

24 12 / 06 52 02 45 53m Wilp. 
Tevens hondendagopvang

Voor 2e hands fi etsen kijk op 
www.polletjefi etsen.nl

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

Gevraagd: merkkleding, 
antiek, meubels enz. Second 
Life Store Oude Rijksstraatweg 
43 (voorheen Klunder), 06-

48416513

Gezond je gewicht beheer-
sen www.voedingenbeauty.
nl Siny Lenselink Wilp Tel. 

06-23166583

Wij zoeken verkoper die 
in zomerweekenden onze 

merchandise verkoopt op 
tractorevents 10-20u/wk 

Meer info? info@tractorshop.
nl of bel met Anne-Marie 

Meijer 06-11955999

cm-webdesign voor website 
maken en onderhouden. Ge-
specialiseerd in het ontwer-
pen en maken van LOGO’S. 

Voor informatie c.muller21@
kpnplanet.nl

Schilder/behanger bza 
vakwerk en altijd de laagste 
prijs. Vrijb. pr. opgave F. Visser 

tel 0622459707

Wilt u uw Engels bijspijke-
ren in een groepje beginners 

of gevorderden? NHesen 
0570619441

Hordeuren, horramen, 
plisséhorren. Rovac Rob vd 
Scheur www.vandescheur.nl 

0622384558

TSM TEUGSE SENIOREN 
MUZIEKGROEP vraagt: 

muzikanten voor een ochtend 
in de week. Alle instrumen-
ten zijn welkom. Informatie: 

c.muller21@kpnplanet.nl

Gevraagd: oud ijzer accu’s en 
metalen. Wij komen het bij u 
halen. Eventueel tegen kleine 
vergoeding. Tel. 06-14101933

SCHEIDINGSWIJZE[N]. 
Scheiden is niet alleen 

afronden wat geweest is, maar 
ook een nieuwe start. Je kunt 
het nu goed regelen. Wij van 
ScheidingsWijze[n] helpen je 
daarbij voor een vaste prijs, 
zodat je van tevoren weet 

waar je aan toe bent. 
ScheidingsWijze[n] helpt je 
verder! Bel voor een gratis 

adviesgesprek 06 - 54 32 32 
23 of mail naar info@

scheidingswijze.nl, www.
scheidingswijze.nl

Lois komt naar jou! Gediplo-
meerd kapster voor alle haar 
veranderingen groot en klein 

bij u thuis! Ontdek dus het 
gemak en voordeel maak nu 
een afspraak! 0644301489 

www.loiskomtnaarjou.nl

Opruimings boeken! 

NU VOOR DE HELFT VAN DE HELFT

75% korting

Stationsstraat 4
7391 EK  Twello
Telefoon 27 15 09
www.boekhandeloonk.nl
boekhandel.oonk@planet.nl

Even naar

Oonk!

Op donderdag 26, vrijdag 27 

en zaterdag 28 januari

EEN GOED BEGIN IS...... OONK
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De Kringloop en de privacy
Beste Voorstenaren,

Een interessante tijd voor ons, narren.
Neem nou die ingezonden brief van Marius Feenstra van de VVD, waarin 
hij zich toch duidelijk manifesteert als aanhanger van het  (neo) libera-
lisme.
Of een reactie op het begrip ‘armoede’.Zie het verslag van de bijeenkomst 
van de Voorster kerkgenootschappen met de wethouder van Sociale Za-
ken, Edo Horstman. Staat vandaag in deze krant.
Op bovengenoemde onderwerpen kom ik nog terug in de eerstvolgende 
door mij geschreven narretjes.

Maar eerst onze eigenste Twellose Vuurwerk Ramp. 
Even terug naar de dinsdag na nieuwjaarsdag 2012. Op die ochtend ont-
dekte een medewerkster van ons immer gewaardeerde en geliefde Kring-
loop dat vandalen de voordeur hadden beschadigd met vuurwerk. Het 
bleek, zo berichtte de foto van De Stentor, om negen ruitjes te gaan. Niet 
misselijk voor een bedrijf dat het moet hebben van de kringloop van goe-
deren en nog niet verzekerd ook, denk ik, want er wordt gerept van een 
fi kse schadepost. Gelukkig zijn er de camerabeelden. Waar hangen die niet 
in dit land dat de stoere Nederlandse Leeuw beter kan vervangen door 
een bibberend juffershondje. Op die camerabeelden is die jongen  te zien. 
Aanpakken die handel, zal de directeur gedacht hebben en hupsakee, weg 
privacy en de beelden op facebook, YouTube en zelfs op onze kabelkrant!! 
en waarop al niet meer.
Ik las nergens dat het de directeur verboden is om zo grenzeloos de pri-
vacy te schenden. Ik heb ook nergens protesten gelezen tegen deze vorm 
van middeleeuwse schandpaalacties.
Hoe komt dat toch dat we zo gebeten zijn een schoon Nederland te maken? 
Ik weet dat niet.
Natuurlijk, eigendommen dienen beschermd te worden. En dat vervelen-
de jongetje moet een pak voor zijn broek en zakgeld inleveren en netjes 
brengen naar de directeur van de Kringloop De ouders zijn misschien wel 
verzekerd. En wij moeten gezamenlijk eens wat harder optreden tegen die 
steeds maar uitdijende gewoonte privacy te schenden. 
De groeten, ook aan jullie huisgenoten, die toch ook een nauwgezette af-
weging willen tussen privacy en maatschappelijk belang..

Renier van Bronsheim

Veluws College Twello
mavo en onderbouw havo, vwo
Hietweideweg 20
7391 XX  Twello
T: 0571-271561  
www.veluwscollege.nl

Tussen school- en kerkbanken
De afgelopen week hadden we op VC Twello een toetsweek. 
Dan maken de leerlingen toetsen. Dat klinkt logisch. 
Toch zijn er in zo’n week nog andere activiteiten. Dat varieert van een aantal 
gastlessen tot een sport- en spelmoment of een korte excursie. Wanneer alle 
lesuren gevuld zouden worden met toetsen zou dat voor de leerlingen niet te 
doen zijn. En ‘ophokken’, daar doen we bij ons niet aan. Toch, dat is inmiddels 
landelijk bekend, moeten we die 1040 uur een beetje zinvol vol maken. Mijn 
collega Lies van het vak Levensbeschouwing had een korte versie van een 
‘kerkenpad’ georganiseerd. Met twee brugklassen gingen we naar de St. 
Martinuskerk en de Dorpskerk in Twello.  Het moet gezegd, er ZIJN leerlingen die 
daar NIET elke week komen. Genoeg te ontdekken dus. 
We werden in de St. Martinus zeer hartelijk verwelkomd door de heren Theo 
Simonis (een mooiere naam kun je in zo’n geval niet hebben) en ‘meester Wil’ die 
vorig jaar afscheid nam op basisschool St. Martinus Bussloo. Dat de leerlingen uit 
onze brugklas hem nog niet waren vergeten bleek wel uit de meer dan hartelijke 
begroeting door een aantal. Het leek op een weerzien bij het programma ‘Hello 
and Goodbye!’ Dan heb je ’t volgens mij goed gedaan als meester! Vanuit het 
voorportaal betraden we de kerk en werd het, zoals afgesproken, stil. Nou ja, niet 
helemaal, want terwijl de heer Simonis alvast warme chocolademelk maakte, 
begon meester Wil alvast met ons aan een rondleiding door de prachtige kerk. De 
combinatie van twee rasvertellers en een schitterend gebouw, waar werkelijk 
álles een betekenis heeft, werkte uitstekend. Mooie anekdotes, stukjes bijbelver-
haal en ‘leren kijken’, want als je niet goed oplet, mis je veel. Open monden, ogen 
en oren. Na een welgemeend applaus voor de beide gastheren gingen we naar de 
Dorpskerk. Wanneer je net doet of je nog niets gedronken hebt, krijg je gewoon 
nóg een keer warme choco…! Ook hier een hartelijk welkom door ds. Valk, die ons 
de historie van het gebouw uit de doeken deed, bevlogen vertelde over een 
protestantse dienst, de twee orgels toonde en de leerlingen zelfs nog de 
gelegenheid gaf zelf een keer op de prachtige houten preekstoel te gaan staan! 
Op ieder plekje was wel iets te ontdekken, vertellen of vragen. Zo leerden we wat 
een ‘rijke stinkerd’ was en hoe het uit de tuin van de koster opgegraven antieke 
doopvont een tijdlang voor bloembak werd aangezien.
Na alweer een welverdiend applaus voor onze gastheer keerden we terug naar 
school. Er komt nog een vervolg: beide kerken gaan wat gemeenteleden vragen 
binnenkort bij ons op school te komen om door de leerlingen in groepjes 
geïnterviewd te worden over hun kerk, de diensten en het geloof. In een werkstuk 
zullen de resultaten van rondleidingen en interviews over een tijdje te zien zijn. 
Er komen er vast een paar in de kerken te liggen…
Mooie manier van onderwijs en zo dicht bij ‘huis’.
Zinvol? Ik geloof van wel! Ik weet het eigenlijk wel zeker…
O ja, we hoorden ook nog dat het hoofddoekje voor vrouwen vroeger in de 
katholieke kerk heel gewoon was…! 
Volgende keer maar eens een moskee bezoeken.

Bert Jansen
Docent VC Twello

Bevestigd in de kerk van Voorst

dominee L.E. Bassa 

VOORST.-  De dorpskerk van Voorst 
zat zondagmiddag helemaal vol toen 
proponent Marrit Bassa (Utrecht) be-
vestigd werd als dominee in Voorst. 
Ds Trijnie Bouw uit Gouda ging in 
het eerste deel van de feestelijke 
dienst voor. Muzikale medewer-
king werd verleend door de Canto-
rij (Voorst)  onder leiding van Ger-
rit Lubberding en Capella Intrada, 
speciaal voor deze dienst bestaande 
uit: Marianne Goedendorp, Heleen 
Romkes, Maarten Romkes (artistieke 
leiding) en Piet Jansen van Roosen-
daal.
Na de gelofte namen de dienaren 
van het Woord en ambtsdragers deel 
aan de handoplegging: Geurt Roffel, 
dominee van Wilp en consulent, ou-

derling Ria Tekelenburg, ds Maarten 
Diepenbroek, predikant hervormde 
gemeente Burgh, ds Arjan Markus, 
predikant hervormde gemeente 
Jacobikerk te Utrecht, ds Hester 
Radstake, predikant protestantse 
gemeente Oisterwijk c.a., ds Emma 
Rijks, predikant van de protestantse 
gemeente Twello en ds Wouter van 
Voorst, predikant in Tange-Alteveer.
Tot slot van dit deel van de dienst 
werd ds. Bassa door de gemeente 
aanvaard door op de vraag van de 
voorganger: “Gemeente dit is uw 
predikant. Wilt u Marrit Bassa als 
herder en leraar in uw midden ont-
vangen en haar hooghouden in haar 
ambt?”, te antwoorden: “Ja dat wil-
len wij van harte”.

Na het tweede gedeelte van de 
dienst, nu voorgegaan door domi-
nee Bassa, sprak namens de Kerken-
raad B. Derksen de felicitaties uit, 
hij heette dominee Bassa van harte 
welkom.”De Kerkenraad hoopt dat 
u zich gauw thuisvoelt in Voorst”.  
Hij vertelde dat de beroepingscom-
missie meteen enthousiast was en 
dat enthousiasme overbracht op de 
Kerkenraad.
Dominee Roffel sprak namens de 
Classis Apeldoorn en als dominee 
van Wilp.

Ontvangst
In het Dorpshuis stond de kersverse 
dominee, haar familie en de vele 
genodigden een  enthousiast en in-
formeel welkomstfeestje te wachten. 
Ruim 250 gasten verzamelden zich 
in de Roessinghzaal om dominee 
Bassa welkom te heten. Als eerste 
sprak haar vader Derk Bassa. Hij me-
moreerde de kinder- en studiejaren 
van Marrit. Zo vond ze de vakanties 
altijd te lang duren: Zij wilde liever 
leren. Pastoraal medewerker drs. 
H.J. Boon heette haar van harte wel-
kom en hoopte op een fi jne samen-
werking. De voorzitter van de be-
roepingscommissie Wiegert Derksen 
vertelde over het hoe en waarom. 
Anna van de Want deed het woord 
namens de studievrienden: dominee 
Bassa kreeg een stola omgehangen 
met allerlei cadeaus en de vrienden 
zongen samen een lied over de han-
del en wandel in hun studiejaren.
Namens de buren van de Kerkstraat  
heette Berend Vriezekolk haar wel-
kom. Binnenkort zal ze de woning 
aan de Kerkstraat 19 betrekken.
Tot slot sprak de dominee van Voorst 
een dankwoord uit aan allen die op 
een of andere manier hadden mee-
gewerkt aan deze speciale middag.

Dominee Bassa (met stola) wordt toegezongen door haar studievrienden

Worstenactie Scouting de Vundelaar
TWELLO.- De feestdagen zijn weer 
achter de rug en de stamppot kan 
weer op tafel. Bij de stamppot hoort 
natuurlijk ook een heerlijke rook-
worst. Scouting de Vundelaar heeft 

dit jaar wederom de handen met 
slagerij Buurman ineen gesloten om 
de jaarlijkse rookworstenactie weer 
plaats te laten vinden. U kunt de le-
den van de Vundelaar op vrijdag 27 

en zaterdag 28 januari aan de deur 
verwachten met de overheerlijke 
rookworsten van slagerij Buurman. 

De worsten worden aan de man ge-
bracht voor twee euro vijftig per stuk 
en twee worsten voor vier euro vijf-
tig. 

Juf Joukje tussen groente en fruit

TWELLO.-  Er is een nieuw jaar 
begonnen, tijd voor een feestje! Op 
woensdag 18 januari werd op basis-
school de Oase gevierd, dat juf Jou-
kje al weer 25 jaar juf is. Juf Joukje is 
op dit moment de juf van groep 1/2. 
De leerlingen van groep 1/2 konden 
zich niet zo goed voorstellen hoe 
lang 25 jaar dan wel is. Maar toen juf 
Wilma aan groep 2 vertelde dat juf 
Joukje al juf was voordat juf Dagmar 
was geboren, ontdekten ze dat 25 
jaar toch al wel lang is.

Juf Joukje is bekend als de vrolijke, 
zingende juf, ze houdt van muziek, 
bloemen en planten. Ze heeft een ei-
gen moestuin en is daar graag in aan 
het werk. Ze werd met alle leerlin-
gen van de school op het plein met 
een prachtig zelf gemaakt lied ont-
vangen. Na dit feestelijke ontvangst 
op het plein namen de kinderen van 
groep 1/2 de juf mee naar een prach-
tig versierde klas om haar vervol-
gens fl ink te verwennen met bloem-
zaadjes, bloembollen en groente- en 

fruitzaadjes voor in haar tuin. Uit-
eindelijk had ze een hele mand vol. 
Wat zal haar tuin er de komende tijd 
mooi uit zien! Maar dat was nog lang 
niet alles. Er is ook voor gezorgd, dat 
ze haar groente en fruit ook thuis 
kan gebruiken in de keuken. Pol-
lepels werden voor haar versierd, 
zodat ze in haar pannen kan roeren. 
Schaaltjes, bekers en een tafelkleed 
werden versierd, zodat ze aan tafel 
kan eten. Maar natuurlijk moet er na 
al dat heerlijke eten ook afgewassen 
worden. De kleuters hebben ervoor 
gezorgd, dat dit vanaf nu ook erg ge-
zellig wordt met prachtig versierde 
theedoeken. En jullie begrijpen, 
daarna is de juf vast erg moe. Ze kan 
dan lekker op een kussen in slaap 
vallen met daarop prachtige tekenin-
gen van de kinderen in haar klas. 
Aan het einde van de ochtend heb-
ben de kleuters laten zien, dat ook zij 
hun mannetje staan in de keuken en 
hebben samen met een paar fantas-
tische hulpmoeders heerlijke hapjes 
gemaakt. Uiteindelijk hebben ze dit 
met zijn allen heerlijk opgegeten. 
Juf Joukje, via deze weg willen de 
leerlingen en het team van CBS de 
Oase in Twello je nogmaals felici-
teren met deze geweldige prestatie. 
We hopen nog lang van je talenten 
bij ons op school te mogen genie-
ten. 

Juf Joukje blij verrast over alle cadeaus 

Open Darttoernooi De Worp
DE WORP.- Liefhebbers van het dartsspel kunnen op 
vrijdag 17 februari deelnemen aan het Open Darttoer-
nooi in het Hovenhuus aan de leliestraat. 
Deelnemers vanaf 14 jaar kunnen zich inschrijven 

via: wsvdarttoernooi@hotmail.com 
Om 19.00 start het toernooi voor de jeugd en daarna 
om 21.00 de volwassenen. In de voorronde wordt er 
301 en 2 legs gespeeld,  bij een gelijke stand een 3e. 



Van experts kun je meer verwachten.

* Een niet doorlopend goederenkrediet van Comfort Card, een handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Vraag naar de voorwaarden en het standaard informatieblad in de winkel. Toetsing en registratie BKR. Expert treedt op als verbonden bemiddelaar 
 van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander en Expert geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste fi nanciële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voor 
 behouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 28 januari 2012.
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Opruimvoordeel 
bij Expert!

SMART TV

400440000

1400 TOEREN

17,3”

500 GB HARDE SCHIJF500 GB HARDE SCHIJF

4 GB GEHEUGEN4 GB GEHEUGEN

Mooi product 
gezien? Deel de 
prijs door 10!

Bij Expert mag u ook in 10 delen betalen. 

Zonder rente! U betaalt bij aankoop eenmalig 

een vergoeding van € 29,95.*

 Uw expert vertelt u graag hoe het werkt.

PHILIPS 102 cm Full HD LED-TV
40PFL6636H12. • 400 Hz Perfect Motion Rate • 3x HDMI en 1x USB  • Clear Sound • Pixel Plus HD voor meer 
details en helderheid • On line met Smart TV • Energieklasse A+

ASUS 17,3” notebook
K73ETY210V. • Intel Core i3-2330M processor • 4 GB geheugen • 500 GB harde schijf • Ingebouwde webcam 
• Windows 7 Home Premium

WHIRLPOOL 1400 toeren wasautomaat 
Texas 1400. • Elektronische besturing • Programmaverloopindicatie en wolschommel • 5 kg vulgewicht 
• Ecofunctie • Energie- en wasklasse A

544.-
VAN 699.-

OPRUIMVOORDEEL!

OP=OP

297.-
VAN 399.-

OPRUIMVOORDEEL!

527.-
VAN 599.-

OPRUIMVOORDEEL!
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
Weekend

U wilt 
meer
ruimte? 

www.kwaliteitsbouwers.nl 

J.W. Frisostraat 15 | 

7391 DJ Twello | 

Tel 0571 - 27 14 83 | 

Fax 0571 - 27 10 36 |  

info@horstink-twello.nl|

De kwaliteitsbouwers 
van Horstink maken het!

Veelkleurig samenleven 
geloven en vieren

'VVVVVeelkleurig
samenleven 
geloven  
en
vieren'

Dorpskerk Twello na herinrichting 2011

D
orpskerk Tw

ello na herinrichting 2011

'Veelkleurig
samenleven 
geloven  
en
vieren'

lm van de 
Protestantse Gemeente Twello, 
gemaakt ter gelegenheid 
van de herinrichting 
van de Dorpskerk
oktober©2011

www.pkn-twello.nl

Regie/ 
Samenstelling:
Jan Grijpink

Productie/
Eindredactie:
Egbert Fokkema

Camera: 
Jan Grijpink
Henk Otto
Gerrit Winterman
Willem Bannink

m.m.v.: Kees Vink
            Gerard Oonk
ds. Menno Valk
ds. Emma Rijks
ds. Lidy van Prooyen Schuurman
en gemeenteleden

Lengte: 35:48 min.

Protestantse Gemeente 
TwelloProtestantse G

em
eente 

Tw
ello

Veelkleurig samenleven, geloven en 
vieren is de titel van de videofi lm die 
in opdracht van de kerkenraad van 
de Protestantse Gemeente Twello is 
gemaakt door Jan Grijpink (regie/ca-
mera/montage) en Egbert Fokkema 
(productie/eindredactie). Zij hebben 
de afgelopen maanden opnamen ge-
maakt van het hele proces rond de 
herinrichting van de Dorpskerk. De 
hoogtepunten uit de historie van 
de Dorpskerk, de laatste dienst in 
de klassieke opstelling, het kerken 

bij Korderijnk, de werkzaamheden 
tijdens de verbouwing en een repor-
tage van de eerste, feestelijke viering 
in de heringerichte kerk zijn samen-
gevat in een pakkende videofi lm ( 
duur: 36 minuten). Korte interviews 
werden gemaakt met Architect Van 
Vliet, die een rijke ervaring heeft met 
renovaties van historische kerkge-
bouwen. Ook komen verschillende 
leden van de Protestantse Gemeente 
Twello aan het woord. De commen-
taarteksten (concept van Kees Vink) 

zijn  ingesproken door Gerard Oonk 
. De samenstellers van de fi lm heb-
ben passende muziek bij de beelden 
en teksten gezocht, waardoor de fi lm 
nog meer zeggingskracht krijgt. Deze 
fi lm is een mooi, soms ontroerend 
en boeiend document geworden. Het 
document verschijnt juist in een tijd 
waarin vaak negatief over de kerk 
wordt geschreven en in een periode 
waarin gemiddeld twee kerkgebou-
wen per week worden gesloten. De 
kerkenraad van de Protestantse Ge-
meente Twello beschouwt deze fi lm 
dan ook als PR voor de kerk in haar 
geheel. 
Dit document wordt als dvd uitgege-
ven. Alle geïnteresseerde leden van 
de  Protestantse Gemeente Twello 
krijgen deze dvd gratis. Op dinsdag-
avond 24 januari  werd de fi lm aan 
leden van deze kerkgemeente, bouw-
teams, vrijwilligers en genodigden 
in gebouw Irene (naast de Dorpskerk 
in Twello) getoond.  Aan de lande-
lijke Protestantse Kerk en andere 
passende organisaties zullen ook en-
kele exemplaren van de dvd worden 
aangeboden. De NCRV  heeft belang-
stelling getoond om de fi lm van de 
herinrichting te vertonen op Spirit 
24 en wellicht ook op Nederland 2. 
Aan de Lokale Omroep Voorst en TV 
Gelderland wordt de dvd  eveneens 
aangbeoden. Overige belangstellen-
den voor het bekijken van deze dvd 
kunnen zich bij het kerkelijk bureau 
in gebouw Irene aanmelden. De dvd 
is tegen een geringe vergoeding ook 
te koop. 

Automobiliste 
door omstanders 
uit water gered
NIJBROEK.- Een op de Vaassense-
weg rijdende 22-jarige vrouw uit 
Twello belandde donderdagochtend 
19 januari tegen 08.00 uur met haar 
auto in het water van de Wetering. 
Een 40-jarige vracht wagen chauffeur 
uit Wognum en een 21-jarige pas-
sant uit Dalfsen bedachten zich geen 
moment en spron gen haar achterna. 
Samen hebben zij de onfortuinlijke 
dame uit haar auto gehaald en op 
het droge geholpen. Niemand raakte 
gewond. De automobiliste was bij 
een inhaalmanoeuvre de macht over 
het stuur verloren en uiteindelijk 
op de kop in het naastgelegen water 
beland. In afwachting van de hulp-
diensten heeft een buurtbewoner het 
drietal in zijn woning opgevangen. 

Aggregaat 
gestolen uit 
schuur
WILP.- Vrijdagmiddag 20 januari is 

uit een schuur bij een woning aan de 
Holthoevensestraat in Wilp onder 
meer een aggregaat gestolen. 

De diefstal heeft tussen 13.30 en 
16.30 uur plaatsgevonden. De po-
litie heeft de diefstal in onderzoek 
en vraagt mensen die iets gezien of 
gehoord hebben te bellen met 0900-
8844. 

Sieraden weg bij 
woninginbraak
TWELLO.- Op vrijdagochtend 20 
januari is er in een woning aan de 
Hietweideweg in Twello ingebro-
ken. Bij de inbraak zijn onder meer 
sieraden ontvreemd. 

Het is nog onduidelijk hoe men de 
woning is binnengekomen. De po-
litie heeft de inbraak in onderzoek 
en vraagt mensen die iets gezien of 
gehoord hebben te bellen met 0900-
8844.

Kennismakingsconcert 
Slanina-Cesta Musikanten
VOORST.- Blaaskapel “Slanina Cesta 
Musikanten” uit Voorst organiseert 
op zondag 5 februari een kennisma-
kingsconcert voor liefhebbers van de 
Tjechische-, en Oostenrijkse volks-
muziek. De kapel bestaat inmiddels 
1 jaar en is inmiddels zover om zich 
op een professionele wijze te presen-
teren aan het publiek. Dit concert is 
niet haar eerste optreden, want het 
debuut was op 29 december jl. tijdens 
de radio opname van het programma 
“Plat ut joar uut” van de lokale om-
roep Voorst. Dit optreden werd door 
het aanwezige publiek zeer gewaar-
deerd. De kapel bestaat uit 7 muzi-
kanten en zangeres Erika zal de num-
mers vocaal ondersteunen.
Als gasten treden op het harmonica 
duo Annie & Marie. Zij zorgen al 
jarenlang voor stemming bij feest-
jes in voornamelijk de Achterhoek, 
Veluwe en Twente. Ze spelen veelal 

de bekende Oostenrijkse liedjes zo-
als Schneewaltzer en de Zillertaler 
Hochzeitsmarsch, nummers die ie-
dereen kent. 
De organisatie heeft Martien Kobus-
sen weten te strikken om de presen-
tatie op zich te nemen met zijn wel-
bekende platte proat.
Kaarten voor dit muziekspektakel 
zijn verkrijgbaar bij het VVV kan-
toor te Twello, Boogman supermarkt 
Voorst, tankstation DCO Voorst en 
bij het Dorpshuis te Voorst. Ook zijn 
er kaarten aan de zaal verkrijgbaar 
of door te reserveren via een mail 
te sturen naar slaninacestamusikan-
ten@upcmail.nl. De entree is € 5 p.p. 
en u ontvangt een gratis kop koffi e 
bij binnenkomst.
Het concert is op zondag 5 februari 
in het Dorpshuis aan de Schoolstraat 
14 te Voorst en begint om 14.30 uur. 
De zaal is vanaf 14.00 uur open.

Staatsgeheimen te boek gesteld 

De geschiedenis van 
de IJssellinie  in druk
WELSUM/OLST - De Stichting IJssellinie heeft onlangs het eerste deel 
van een serie boekwerkjes over de verdedigingswerken uit de Koude 
Oorlog, gesitueerd op en rond landgoed De Haere in Olst en in Boven-
Welsum, uitgegeven. Het behandelt het plan en de bouwwerken die in 
de jaren ‘50 en ‘60 van de twintigste eeuw weerstand moesten bieden 
aan een onverhoopte aanval door landen van het Warschau-Pact.

Veel van de informatie in deel 1 van 
‘De IJssellinie/Een voormalige ver-
dedigingslinie tegen een Russische 
inval, 1950-1968’ was tot voor en-
kele jaren gekwalifi ceerd als ‘Zeer 
geheim’. Desondanks bleken de 
strategen van het voormalige Oost-
blok achteraf behoorlijk goed op 
de hoogte van de militaire en wa-
terbouwkundige werken die in het 
begin van de jaren ‘50 in en langs 
de IJssel bij Olst-Welsum versche-
nen en die ten doel hadden bij een 
aanval van het Warschau-Pact een 
brede strook grond langs de IJssel 
onder water te zetten. In het boekje 
wordt ook ruime aandacht besteed 
aan de samenhang met militaire
objecten bij Bemmel in de Betuwe 
en Arnhem; die moesten ervoor 
zorgen dat (een deel van) het water 
dat normaliter via de Waa l en de 

Rijn naar zee stroomt, door het IJs-
seldal werd geleid om de stuw bij 
Olst-Welsum te ‘voeden’. De Stich-
ting IJssellinie stelt zich ten doel de 
overgebleven restanten van de IJs-
sellinie te bewaren en eventueel zo 
goed mogelijk in de oorspronkelijke 
staat te herstellen. Zo zijn de com-
mando- en de hospitaalbunker in het 
bos bij havezate De Haere sinds en-
kele jaren opengesteld voor publiek. 
Ook de grote terp, nabij de splitsing 
IJsseldijk-Jan Schamhartstraat, is te 
bezoeken. Onderdeel daarvan is een 
fi lmzaal, pal onder het wegdek van 
de dijk. 
Later dit jaar verschijnen de delen 
2 en 3 over de IJssellinie. Daarin 
worden respectievelijk de militaire 
en waterbouwkundige werken be-
handeld. De publicaties markeren 
niet alleen het 60-jarig bestaan van 

de verdedigingslinie, maar herinne-
ren er ook aan dat het de komende 
herfst 50 jaar geleden is dat fase 1 
van het inundatieplan in werking 
werd gesteld. Aanleiding daartoe
was de Cuba-crisis, een confl ict 
tussen de Verenigde Staten en de 
Sovjet-Unie over de voorgenomen 
plaatsing van Sovjet-langeafstands-
raketten op het eiland van Fidel 
Castro. Deze vormden een directe 
bedreiging voor de Verenigde Staten.
Dankzij direct telefonisch overleg 
tussen de Amerikaanse president 
John F. Kennedy en zijn Russische 
tegenstrever Nikita Chroestjov werd 
een Derde Wereldoorlog op het nip-
pertje voorkomen. 
Het eerste deel van ‘De IJssellinie/
Een voormalige verdedigingslinie 
tegen een Russische inval, 1950-
1968’ kost 7,50 euro per stuk (bij 
toezending per post 8,50 euro). Het 
boekwerkje kan worden besteld via 
de website www.ijssellinie.nl, als-
mede op open dagen van de Stich-
ting IJssellinie. Tevens worden ze 
verkocht via Boekhandel Korten in 
Olst en Primera Wijhe.
 
Bijzondere rondwandeling 
Op 25 februari worden onder leiding 
van een gids extra lange rondleidin-
gen gegeven die elk 3 uur duren. Er 
is nog beperkt plek. Vooraf opgeven 
is noodzakelijk. Dat kan via de mail: 
rondleiding@ijssellinie.nl of telefo-
nisch: 0651417240

Bibliotheek leent meer uit
TWELLO.- De bibliotheken in de 
gemeenten Brummen en Voorst zijn 
in 2011 veel meer gebruikt door de 
inwoners dan in het jaar daarvoor. 
Vanaf 2011 heeft de bibliotheek een 
basistarief ingesteld. Voor een tarief 
van € 4,00 per maand kunnen leden 
onbeperkt boeken, tijdschriften, cd’s 
en dvd’s 4 weken gratis lenen. Tot 
18 jaar is het gebruik van de biblio-
theek gratis en een betalende lener 
kan zijn/haar partner gratis inschrij-
ven. Het doel van dat basistarief is 
om het gebruik te stimuleren en dat 
is gelukt. In 2011 is er 10% meer 
geleend. In de bibliotheek in Brum-
men is zelfs 20% meer geleend dan 
in 2010. Door de invoering van een 
partnerpas is het aantal leden ge-
stegen. Ondanks het feit dat leden 
gemakkelijk hun materialen via de 
website kunnen verlengen en daar-
voor niet naar de bibliotheek hoeven 

te komen, is het aantal mensen dat 
de bibliotheek bezoekt ook met 5% 
gestegen tot meer dan 200.000. Dat 
komt mede doordat het gebruik van 
internet en wifi  in de bibliotheek 
gratis is. Omdat reserveren uit de 
eigen collectie gratis is geworden, 
is het gebruik hiervan spectaculair 
gestegen. Krattenvol worden dage-
lijks tussen de bibliotheken heen 
en weer gebracht. Elk lid kan thuis 
via de website van de bibliotheek 
instellen  dat een bericht binnen-
komt op mail of sms vlak voordat de 
uitleentermijn verstreken is. Zo kan 
onnodige boete worden voorkomen. 
Tevens kan via de website een abon-
nement worden genomen op aan-
winsten en de digitale nieuwsbrief. 
Omdat de bibliotheken op regionaal 
en landelijk niveau  meer gezamen-
lijke diensten aanbieden, wordt het 
steeds aantrekkelijker om lid te wor-

den van de bibliotheek. Zo kan met 
de pas van Bibliotheek Brummen/
Voorst in elke andere bibliotheek in 
Gelderland en Overijssel worden ge-
leend. Via www.voordeelmetjebieb-
pas.nl zijn vele voordelen te vinden, 
bijv. korting op sauna’s,  musea en 
voorstellingen in theaters. 

Kaarten bij 
Radstaake
VOORST.- Op vrijdag 27 januari 
is de derde klaver- en kruisjas-
avond in café Radstaake in Voorst. 
Iedere deelnemer ontvangt een 
prijs naar keuze en er zijn mooie 
avondprijzen te winnen. 
Op deze eerste avond in het nieu-
we jaar krijgt iedere deelnemer 
een gratis kop koffi e. Aanvang 
19.30 uur.



Duistervoordseweg 12a  Twello   Tel. 0571-273271   www.cyu-optiek.nl

* Kijkt u voor meer informatie en 
de voorwaarden op onze website.

Verjaardag of iets te vieren?

Grandcafé Dorpshart
Passie voor Puur Catering
Dorpsstraat 32
7391 DE Twello
0571 270400

Wij verzorgen graag uw catering!

Van (h)eerlijke taarten of hapjes
tot de verhuur van materialen.
Kijk op onze site voor de mogelijkheden:

www.passievoorpuurcatering.nl
Of bezoek ons in grandcafé Dorpshart

info@hetdorpshart.nl • info@passievoorpuurcatering.nl

Werken als Helpende of Verzorgende, 

maar niet de juiste opleiding? Of 

wilt u doorgroeien van Helpende 

naar Verzorgende? Vérian regelt dit‘TOP!’

contract 

voor 

onbepaalde 

tijd

Landelijk erkend diploma

www.verian.nl

Rosalie werkte tot voor kort als 

receptioniste bij een aannemer. 

Tot ze door bezuinigingen haar baan 

verloor. Hét moment voor bezinning. 

In 2011 is ze daarom een geheel nieuwe 

weg ingeslagen.

Leren en werken in de zorg. ‘Top!’, 

zegt ze. ‘Een leuke opleiding 

en direct met één been in de 

dagelijkse praktijk. Gewoon 

verdienen en tegelijkertijd veel 

nieuwe kennis en ervaring 

opdoen. En bovendien: het is 

toch hartstikke leuk en dankbaar 

om voor mensen te zorgen….?!

Herkent u zich in het verhaal van 

Rosalie en wilt u graag opgeleid 

worden tot Helpende of Verzorgende? 

Dan biedt thuiszorg organi satie Vérian 

u deze kans!

Kijk voor meer informatie op 

www.verian.nl

WWW. .NL
Bekijk onze nieuwe website:
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Postadres
Postbus 9000
7390 HA  Twello

Bezoekadres
H.W. Iordensweg 17
7391 KA  Twello

Telefoon: 0571 - 27 99 11
Internet  www.voorst.nl
E-mail gemeente@voorst.nl

Openingstijden
ma. t/m vrij. van
8.30-12.15 uur

Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. van 8.30 - 14.00 uur
vrijdagavond van 17.00-20.00 uur

Paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen kunnen 
van ma. t/m do. van 8.30 - 16.00 uur en 
vrij. van 8.30 t/m 20.00 uur worden afgehaald.

Week 4: 25-1-2012

De gemeente Voorst geeft de bekendmakingen vanaf  juli 2011 in verkorte vorm weer in deze Voorstwijzer. Alleen de bekendmakingen van 
algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels worden volledig in de Voorstwijzer opgenomen. (Ontwerp)besluiten staan nu in een 
overzicht, alfabetisch geordend op adres. De volledige teksten vindt u op www.voorst.nl/Actueel/Bekendmakingen. Heeft u geen computer 
of internet? Bij de receptie in het gemeentehuis kunt u om de volledige teksten van de bekendmakingen vragen.

Bekendmakingen

*     betreft rectifi catie van publicatie 18-1-2012.
**   betreft rectifi catie van publicatie 28-12-2011.
*** zie ook volledige tekst buiten de tabel.

Welstand

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het 

volgende bekend:

op donderdag 26 januari 2012 vindt er een vergade-

ring van de welstandscommissie plaats.

De vergaderlokatie en de lijst met de te behandelen 

bouwplannen worden bekend gemaakt op de web-

site van de gemeente Voorst (www.voorst.nl) 

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Volks-

huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.Conform 

artikel 12 van de Woningwet is deze vergadering 

openbaar.

De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 

uur tot 12.15 uur, telefoonnummer (0571) 27 99 11. 

Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Bekendmaking delegatie bevoegdheden om een 
exploitatieplan vast te stellen, aan het college 
(artikel 6.12 lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro))
Op 23 mei 2011 heeft de gemeenteraad besloten 

om op grond van artikel 6.12 lid 3 van de Wro aan 

het college te delegeren: de bevoegdheden om 

een exploitatieplan vast te stellen dan wel daarvan 

af te zien bij samenloop met een wijzigingsplan 

ingevolge artikel 3.6 lid 1 van de Wro of een om-

gevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van 

het bestemmingsplan (artikel 2.12 onder a onder 3 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

Hierbij wordt dit delegatiebesluit (alsnog) bekend 

gemaakt door publicatie van het besluit; van een 

concrete noodzaak tot gebruikmaking van dit be-

sluit is nog niet eerder gebleken.

Bij de receptie in de hal van het gemeentehuis 

staat een map met regelgeving die in de gemeente 

Voorst geldt. Het delegatiebesluit is in deze map 

opgenomen onder het nummer 462. Het dele-

gatiebesluit ligt met ingang van de dag na deze 

bekendmaking voor de tijd van twaalf weken ge-

durende de openingstijden van 8.30 uur tot 16.00 

uur officieel ter inzage. Ook na deze periode kunt u 

de map inzien. Het inzien van de map is kosteloos. 

Iedereen kan op verzoek tegen betaling van een 

bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van het 

delegatiebesluit.

De gemeentelijke regelgeving is ook digitaal be-

schikbaar. Op de website www.voorst.nl onder 

Politiek en Bestuur, Regelgeving kunt u de stukken 

bekijken.

Twello, 25 januari 2012

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris

Adres Onderwerp Status Nummer
Algemene plaatselijke verordeningen

Diverse adressen in Twello Ontheffing sluitingsuur van 01.00 tot 06.00 uur onbepaalde tijd: Ontheffing verleend 2012-00930

 1. Café de Buren, Stationsstraat 13a;

 2. De Waardige Waard, Dorpsstraat 23;

 3. De Heeren van Twello, Schoolstraat 10;

 4. Café De Olde Beuk, Oude Rijksstraatweg 45;

 5. Eetcafé Napoli, Stationsstraat 19.  

Kern Voorst Verkopen van tulpen op 11-2-2012 van 9.00 tot 17.00 uur Vergunning verleend 2012-01013

Bestemmingsplan

Wijzigingsplan Nieuweweg 7-9 in Wilp Realisatie drie rijwoningen en één vrijstaande woning Ontwerp NL.IMRO.0285.8109-OW00

Omgevingsvergunningen

A. van Ostadestraat 25 in Twello Plaatsen tuinhuis en carport Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000010

Broekstraat 44 in Klarenbeek Vergroten woning Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2011-000383

Dalkweg 8 in Klarenbeek Slopen diverse stallen en schuren Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000012

de Kar 5 in Klarenbeek Opslaan roerende zaken in afwijking  bestemmingsplan en  Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2011-000431

 aanvragen milieuvergunning 

Duistervoordseweg hoek  Bouwen 26 appartementen met stallingsgarage en 1e fase bouwvergunning 4321

Raccordement ong., Twello bergingen verleend

Duistervoordseweg hoek  Bouwen 26 appartementen met stallingsgarage en Besluit vrijstelling 4321

Raccordement ong., Twello bergingen bestemmingsplan 

Duistervoordseweg hoek  Bouwen 26 appartementen met stallingsgarage en Besluit hogere grenswaarde 4321

Raccordement ong., Twello bergingen Wet geluidhinder 

Heegsestraat 14 in Terwolde Kappen treurwilg Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000013

Koppelstraat 24 in Twello Plaatsen hekwerk Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000014

naamloze zijweg (kadastraal TLO D 826)  Realiseren kijkheuvel nabij luchthaven Teuge Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2011-000465

de Zanden in Teuge 

Noord Emperweg 1 in Voorst gem Voorst Nieuwbouw  bedrijfswoning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000015

Stinzenlaan 100 t/m 152 (evennrs.) in Twello wijziging bouwvergunning Schaeckerhof te Twello Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000011

van Ghentstraat 15 te Twello Plaatsen nieuwe winkelpui Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2011-000456

Vollehandsweg 9 in Terwolde  Houden veehouderij * Vergunning ingetrokken Z-HZ-INT-2011-005693

Voorsterklei 5 in Voorst  Houden veehouderij * Ontwerp intrekking vergunning Z-HZ-INT-2011-005769

Overig

N.v.t. Subsidieplafonds monumenten en pilotproject  Vastgesteld N.v.t.

 Terwoldse Bandijk en wijze van verdeling ** 

N.v.t. Delegatie bevoegdheden *** Bekend maken 2012-01472

Bevolkingsgegevens per 1 januari 2012 
Het voorlopige aantal inwoners van de gemeente Voorst per 1 januari 2012 is 23.717. Waarvan 11841 mannen en 
11876 vrouwen. Ten opzichte van de cijfers van 1 januari 2011 is dit een stijging van 12 inwoners. Er zijn 210 kinde-
ren geboren en er zijn 194 personen uit de gemeente Voorst overleden. 

Per dorpskern (postcode) ziet het aantal inwoners er per 1 januari 2012 uit:

Twello: 12537 inwoners, waarvan 6110 mannen en 
6427 vrouwen
(1 januari 2011: 12495)

Voorst: 2684 inwoners, waarvan 1354 mannen en 
1330 vrouwen
(1 januari 2011: 2692)

Terwolde: 2413 inwoners, waarvan 1219 mannen en 
1194 vrouwen
(1 januari 2011: 2411)

Wilp: 2911 inwoners, waarvan 1551 mannen en 
1360 vrouwen
(1 januari 2011: 2913)

Klarenbeek: 1457 inwoners, waarvan 737 mannen 

en 720 vrouwen
(1 januari 2011: 1474)

Nijbroek: 720 inwoners, waarvan 361 mannen en 
359 vrouwen
(1 januari 2011: 718)

Teuge: 695 inwoners, waarvan 365 mannen en 330 
vrouwen
(1 januari 2011: 702)

Steenenkamer: 300 inwoners, waarvan 144 mannen 
en 156 vrouwen
(1 januari 2011: 300)

Totaal 2012: 23.717
Totaal 2011: 23.705

Heb je vragen 
over opvoeden 
en opgroeien?

Kijk op website 
www.cjgvoorst.nl
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Openbare vergadering van de 
gemeenteraad op maandag 30 januari 
2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis te 
Twello 
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in 
de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. Deze vergadering wordt gesproken over:

  Bestemmingsplan De Schaker [fi naal debat]
  Bestemmingsplan “Landgoed Nieuw Bellinkhof” [fi naal debat]
  Integraal Veiligheidsplan 2012 – 2015 [fi naal debat]
  Ruiming munitie Voorster Klei en verantwoording kosten [fi naal debat]
  Wijziging Afvalstoffenverordening 2009 [fi naal debat]
  Benoeming leden welstandscommissie [fi naal debat]
  Doelmatigheidsonderzoeken o.g.v. Onderzoeksverordening ex artikel 213A 
Gemeentewet [fi naal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk 
dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van 
behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen 
waarover het debat is gevoerd, en mits het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.  
Direct na aanvang van de raadsvergadering wordt de heer S.J. Schuijt beëdigd als lid 
van de Rekenkamercommissie. In de raadsvergadering van 19 december 2011 is hij 
herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt 
u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken 
voor de raadsvergadering gehouden.

Meer informatie
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, kunt u inzien 
op de website www.voorst.nl. Ook liggen de stukken vanaf dinsdag 17 januari 2012  
ter inzage in het gemeentehuis. Een papieren setje vergaderstukken kunt u gratis 
afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Heeft u vragen of opmerkingen dan 
kunt u contact opnemen met de griffi e via (0571) 279 217 of raad@voorst.nl.

Hoe komt u de komende weken in contact met de politiek in Voorst?

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
30 januari 19.30 uur Raadsvergadering  raadzaal
13 februari 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken raadzaal/trouwzaal
27 februari 19.30 uur Raadsvergadering  raadzaal

Wanneer u een fractievergadering wilt bezoeken of op een andere manier in con-
tact met een fractie wilt komen kan dat via de fractievoorzitters, die u zo kunt 
bereiken:
CDA   (055) 301 12 92  j.boerkamp@voorst.nl
Gemeente Belangen (0575) 50 19 17  r.hazelaar@voorst.nl
PvdA-GroenLinks  (0571) 27 14 31  i.benko@voorst.nl
Liberaal 2000  (055) 323 18 53  h.wolters@voorst.nl
VVD   (0571) 27 40 66  m.brand@voorst.nl
D66   (0571) 27 12 03  w.vrijhoef@voorst.nl

Het adres van de raad is: Postbus 9000, 7390 HA Twello; het e-mailadres is raad@
voorst.nl. Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi er, mevrouw B.J.M. Jansen 
(0571) 279 217.

Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Voorst
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) is de plek waar ouders, kin-
deren en jongeren terecht kunnen 
met al hun vragen over opvoeden 
en opgroeien. Iedereen kan wel 
wat tips en begeleiding ge-
bruiken bij het opvoeden. Dat is 
heel normaal. Het CJG biedt deze 
steun gratis en anoniem. 

Je kunt bijvoorbeeld vragen stel-
len over: 

  Mijn zoontje van vijf eet 
slecht. Wat moet ik doen?

  Mijn dochter van veertien 

rookt stiekem. Hoe praat ik hier-
over met haar?

  Ik maak mij zorgen over mijn 
zoontje van tien sinds ik geschei-
den ben. Wat kan ik doen?

  Huilt mijn baby te veel of te wei-
nig? Wat heeft mijn baby nodig?

  Het beltegoed van mijn kind is 
alweer op. Hoe leer ik mijn kind 
omgaan met geld?

Het CJG ondersteunt ouders, jonge-
ren, professionals en vrijwilligers bij 
opvoeden en opgroeien. Op onze 
website www.cjgvoorst.nl vind je 

hierover betrouwbare informatie. 
Daar staat ook hoe je in contact 
kunt komen met het CJG Voorst. 

Opvoeden is in de huidige maat-
schappij niet altijd makkelijk en 
opgroeien ook niet!
Het CJG reikt daarin de hand.

Subsidiemogelijkheden voor ondernemers
Veel ondernemers uit de regio Ste-
dendriehoek weten nog niet dat 
ze gebruik kunnen maken van in-
novatiesubsidies die vrijkomen via 
Stedendriehoek Onderneemt, pro-
vincie Gelderland en Overijssel en 
‘Brussel’. Louis Roxs de program-
mamanager van Stedendriehoek 
Onderneemt, een samenwerkings-
verband van de 7 regiogemeenten, 
kennisinstellingen en behartigers 
van het regionale bedrijfsleven, 
houdt zich met fi nanciële en andere 
vormen van ondersteuning bezig. 
Doelstelling van Stedendriehoek 
Onderneemt is stimulering van de 
economie d.m.v. bevordering van 
innovatie door concrete projecten 
van bedrijfsleven.

Wanneer kom je als bedrijf in 
aanmerking voor een fi nanciële 
bijdrage?
Bedrijven die bezig zijn om een 
innovatief product of proces te 

ontwikkelen of ermee gaan starten, 
kunnen bij ons een subsidieaan-
vraag doen voor maximaal een 
bedrag van zo’n EUR 40.000. Er 
moet overigens altijd minstens 
de helft cofi nanciering zijn van de 
ondernemer in cash of uren. Ste-
dendriehoek Onderneemt richt zich 
vooral op innovaties binnen de 
maakindustrie. 
Van groot belang voor honorering 
van subsidieverzoeken is de aan-
toonbare verwachting van econo-
mische spin-off voor de regio in de 
betekenis van omzet, nieuwe be-
drijvigheid en werkgelegenheid. In 
het geval van projecten waarbij er 
sprake is van grotere bedragen in 
de vorm van subsidies- of andere 
vormen van fi nanciële instrumenten 
waarbij aangeklopt wordt bij een 
van de provincies, rijk of Brussel 
moet de aanvrager deel uit maken 
van een consortium van samenwer-
kende bedrijven.

Afhalen Nederlandse identiteitskaart 
voor personen jonger dan 14 jaar 
 
Er zijn heel veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse identiteitskaart 
(NIK), te weten meer dan 190.000. Naar verwachting zal de levering van de 
NIK’s van kinderen jonger dan 13 jaar en zes maanden volgens het hieron-
der aangegeven schema plaatsvinden:

 Aanvragen van 27 december: geplande levering uiterlijk week 5; 
 Aanvragen van 28 december: geplande levering uiterlijk week 6; 
 Aanvragen van 29 december: geplande levering uiterlijk week 7; 
 Aanvragen van 30 december: geplande levering uiterlijk week 8.

De levertijd voor aanvragen van NIK’s voor personen die ouder zijn dan 13 
jaar en zes maanden blijft 3 werkdagen. Hetzelfde geldt voor de levertijd 
van aangevraagde paspoorten. Spoedaanvragen worden ook op tijd gele-
verd. 

Via het overzicht hieronder kunt u zien wanneer uw Nederlandse Identi-
teitskaart binnen is en u deze dan vanaf de vermelde datum persoonlijk 
kunt afhalen
 

 

Wat wordt voor een aanvraag aan 
het betreffende bedrijf gevraagd?
Voor de subsidie die door ons ver-
strekt wordt moet de ondernemer 
alleen een intakeformulier invullen 
met een aantal gegevens. Voor 
de beoordeling door het bestuur 
van Stedendriehoek Onderneemt 
wordt een (beknopt) projectplan 
gevraagd. 
Voor subsidies van andere overhe-
den wordt meer gevraagd aan de 
ondernemer, het gaat dan ook om 
grotere bedragen. Aan te leveren 
stukken zijn o.a.: aanvraag, pro-
jectplan en samenwerkingscontract. 
Vanuit Stedendriehoek Onderneemt 
kan overigens in dergelijke aan-
vraag begeleiding worden verleend.

Meer informatie
Louis Roxs, 06 53150331 of l.roxs@
stedendriehoekonderneemt.nl. Datum aanvraag NIK     Datum binnenkomst NIK 

13-12-2011      19-12-2011 
14-12-2011      20-12-2011 
15-12-2011      22-12-2011 
16-12-2011      23-12-2011 
17-12-2011      n.v.t. (zaterdag) 
18-12-2011      n.v.t. (zondag) 
19-12-2011      23-12-2011 
20-12-2011     06-01-2012 
21-12-2011     06-01-2012 
22-12-2011     09-01-2012 
23-12-2011     13-01-2012 
24-12-2011     n.v.t. (zaterdag) 
25-12-2011     n.v.t. (zondag) 
26-12-2011     n.v.t. (2e Kerstdag) 
27-12-2011     19-01-2012 
28-12-2011     
29-12-2011     
30-12-2011    

Afhalen, paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen?
Zie ook de gele balk hieronder!
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BOUWEN MET OVERLEG 

WWW.KEMPINKBOUW.NL 

Wilp-Achterhoek, 055-3231284 

 

 

Kempink Bouwbedrijf voor: 
 

• Planontwikkeling 
• Ontwerp en advies 

• Nieuwbouw 

• Verbouw 
• Energierenovatie 

• Restauratie 
• Onderhoud  

• Machinaal timmerwerk 
 

Wij leveren onze kozijnen, uit eigen 
werkplaats, met KOMO keur! 

WWW.KEMPINKBOUW.NL

BOUWEN MET OVERLEG

lid van Bouwend Nederland 

Wilp-Achterhoek, 055-3231284

Wij leveren onze kozijnen, uit eigen 
werkplaats, met KOMO keur! 

High School Exchange Program 

Studenten op les in Twello 

TWELLO.- Elke half jaar, in augustus 
en in januari/februari vindt er een 
intercontinentale jeugduitwisseling 
plaats, verzorgd door de Rotary Club 
Voorst. Het betreft meisjes en jon-
gens tussen 15 en 18 jaar. De studen-
ten zijn zowel kinderen van Rotari-
ans als van niet-Rotarians. De groep 
komt uit het zuidelijk halfrond: Ar-
gentinië, Brazilië en Australië. 

Een week intensieve cursus in 
Twello
In principe wordt een jaar lang een 
school bezocht. De jongelui volgen 
in Nederland onderwijs aan een 

school voor voortgezet onderwijs, 
warbij zij met diverse leeftijdgeno-
ten in contact komen. Verder zijn 
ze ‘ambassadeurs’ van hun land 
van hun regio. Er wordt Portugees 
en Spaans gesproken en men bezit 
een ‘working knowledge of English’, 
soms is dat zeer beperkt. Van belang 
is dat de deelnemers die naar ons 
land komen, de Nederlandse taal 
leren, dat zij in contact komen met 
gezinnen en gewoonten in Neder-
land en met hun leeftijdsgenoten. 
Gedurende 1 week wordt daarom 
een intensieve cursus (Dutch Orien-
tation Course) georganiseerd om de 

jongelui de eerste beginselen van het 
Nederlands bij te brengen. 

Samen optrekken schept een 
band 
De studenten krijgen gedurende een 
week les bij ‘Mens en Welzijn’ in 
Jachtlust, nadat de meesten afgelo-
pen zaterdag zijn gearriveerd. Dat is 
best inspannend, want twee uur ach-
ter de computer en drie uur monde-
ling les volgen in een vreemde taal 
is vermoeiend. Na de les staan al 
weer clubleden gereed, om de groep 
te begeleiden. Buien gooien roet in 
het eten voor wat betreft een gezel-
lige wandeling door Twello, maar 
desondanks laat men zich niet weer-
houden om een frisse neus te halen 
en diverse winkels in het dorp aan 
te doen. De beloning voor alle in-
spanningen van de dag laat niet lang 
op zich wachten: na de wandeling 
verzamelt men zich in een gezellig 
dorpscafé om onder het genot van 
een welverdiende versnapering bij 
te komen en bij te praten over alle 
opgedane indrukken. Een dag, die 
zich laat kwalifi ceren als leerrijk en 
vol nieuwe impressies. 
Na deze week keert een ieder weer 
terug naar zijn gastgezin, verspreid 
over heel Nederland. Maar het af-
scheid – dat is in de afgelopen jaren 
gebleken -  valt geenszins mee. Een 
week samen optrekken schept een 
onuitwisbare band en zorgt voor 
enerverende momenten. Elke stu-
dent is dankbaar voor de kennisver-
rijking. Voor de Rotary Club Voorst 
de ultieme beloning in vorm van de 
hoogste waardering! 

De studenten leren Nederlands  

Opleiding Meester Worstmaker 
succesvol afgerond

TWELLO.- In de jaarvergadering van 
het Worstmakersgilde, welke op 16 
januari j.l. plaats vond in Vianen, 

is aan Erwin Maassen van der 
Broek de titel van Meester Worst-
maker uitgereikt. Erwin is in het 
dagelijkse leven werkzaam bij 
Buurman Vleesch & Vis.

De opleiding ‘Meester Worst-
maker’ is een initiatief van Het 
Worstmakersgilde en bedoeld 
om de vakkennis van de aange-
sloten leden op een nog hoger 
peil te brengen. Zo krijgt men 
nog meer inzichten als het gaat 
om het gebruik van grondstof-
fen, kruiden en specerijen. Elk 
onderdeel wordt met een theo-
rie- en praktijktoets afgesloten. 
Erwin heeft alle toetsen glans-
rijk doorstaan. Vermeldens-
waardig is dat slechts een select 
gezelschap jaarlijks aan deze 
opleiding mag deelnemen. 

Vakman
De verkregen inzichten neemt Er-
win zeker mee in de worstmake-

rij. Niet alleen komt dit de bereiding 
van het bestaande assortiment worst 
en vleeswaren ten goede, ook mag u 

rekenen op smakelijke innovaties. 
Meer in het algemeen is de worst-
makerij van Buurman Vleesch & Vis 
ingericht volgens alle hedendaagse 
eisen op het gebied van voedselvei-
ligheid. Hier werkt men uitsluitend 
met kwalitatief hoogwaardige grond-
stoffen, kruiden en specerijen. 

Vakmensen en kwaliteit
Erwin vervaardigt samen met zijn 
collega Marloes van Hartkamp de be-
kend staande worsten van Buurman 
Vleesch & Vis. Marloes mag zich de 
eerste Nederlandse vrouwelijke mees-
terworst maker noemen. In de jaar-
vergadering van het Worstmakersgil-
de werd Buurman Vleesch & Vis ook 
nog genomineerd voor de TNO prijs 
Door onaangekondigde keuringen bij 
de aangesloten bedrijven vinden er 
bacteriologische onderzoeken plaats. 
Bij Buurman scoorde dit onderzoek 4 
maal een 10, toch ging de prijs naar 
een collega. Dit wil echter niet zeggen 
dat Buurman Vleesch & Vis niet alles 
in het werk stelt om de strenge eisen 
op het gebied van bovengenoemde 
zaken dagelijks in acht te nemen. 

Geslaagde optredens van 
drie assistent-dirigenten

TWELLO.- Zaterdagavond studeer-
den drie assistent-dirigenten af met 
een optreden te Brummen. Daaraan 
voorafgaand hadden Harald van 
Neck, Eugenie Albers (Twello) en 
Arjen Colenbrander al een fl ink mu-
zikaal traject afgelegd onder leiding 
van Harrie Janssen van de Stichting 
Kunst en Cultuur Gelderland. Di-
rigeren is namelijk niet alleen een 
kwestie van “een stokje zwaaien en 
de muzikanten spelen dan wel”, er 
moet ook een uitgebreide theoreti-
sche kennis bij de dirigent aanwezig 
zijn om een orkest te kunnen lei-
den.

Even warmdraaien
Op deze avond mochten de drie 
kandidaten bewijzen dat ze klaar 
waren voor het praktische werk. 
Voordat hun optreden met Harmo-
nie Orkest Brummen (HOB) kritisch 
gevolgd werd door de jury mochten 
ze eerst warmdraaien met het orkest. 
Dan wordt het voor de gemiddelde 
toeschouwer pas duidelijk wat diri-
geren inhoudt. Af en toe werd er af-
getikt omdat bepaalde gedeelten van 
het muziekstuk niet goed genoeg uit 
de verf kwamen naar de zin van de 
dirigent. Lastig is dan om de eigen 
muzikale bedoelingen verbaal over 
te brengen naar de muzikanten. Ie-
dere kandidaat mocht voor de pauze 
nog een kwartier met het orkest wer-
ken om de puntjes even op de i te 
zetten. Uit Twello had Eugenie fl ink 
wat aanhangers meegenomen van 
muziekvereniging “Excelsior” die 

wilden weten hoe hun clubgenote 
het eraf bracht. Harald van Neck uit 
Eerbeek speelde een thuiswedstrijd 
want hij functioneert in z’n normale 
muzikale doen als koperblazer in 
het HOB.

Na de pauze moest het gebeuren
Na de koffi e wenste Ron Sportel, 
voorzitter van het HOB, de kandi-
daten veel succes waarna Harrie 
Janssen het woord nam. De drie 
kandidaten dirigeren ieder één stuk 
en krijgen daar 15 minuten voor. Ha-
rald dirigeert Diogenes van Jacob de 
Haan waarna Eugenie Rikudim van 
Jan van de Roost gaat vertolken. Als 
laatste komt Arjen aan de beurt met 
Ross Roy van Jacob de Haan.“ Ha-
rald zette met het HOB een degelijke 
Diogenes neer, Eugenie straalde heel 
veel speelplezier uit tijdens haar 
vertolking van de volksdansen in Ri-
kudim en Arjen dirigeerde heel strak 
en precies Ross Roy waarin een goe-
de althobosolo te beluisteren was.

Nu wordt het spannend 
Toen begon het lange wachten want 
de jury had wel enige tijd nodig om 
de praktijkcijfers te bepalen. Om de 
druk van de ketel te halen werd er 
maar meteen verteld dat alle drie de 
kandidaten waren geslaagd. Daarna 
de opsomming van de behaalde 
cijfers voor theorie en, last but not 
least, voor het praktijkgedeelte van 
deze avond. Harald behaalde hier-
voor een 7, Eugenie een 7½ en Arjen 
een 8. 

Meester Worstmaker Erwin Maassen 
van der Broek.

Ballonvouwen op De Wingerd 
TWELLO.- Op 19 januari was over-
blijven op De Wingerd voor kinde-
ren een waar ballonfeest. Patrick van 
de Ven uit Apeldoorn is een echte 
kunstenaar als het om ballonvou-
wen gaat. 
Samen met de overblijfkinderen  
werden de mooiste creaties ge-
maakt. De kinderen van de groepen 
1 tot en met  8 waren zeer enthou-
siast en vonden het prachtig om te 
doen. Sinds 2009 verzorgt stichting 
LoS (Lunchen op School) de over-
blijf op De Wingerd. Zowel voor de 
school als de kinderen een geweldi-
ge oplossing. Eerst gezellig eten met 
elkaar daarna is er ook ruimte voor 
sport- en spelactiviteiten. 

De workshop ballonvouwen door 
Patrick van de Ven was een extra 
leuke activiteit voor de kinderen.

WWW. .NL

Bekijk onze 
nieuwe website:



Binnendijk Twello 
Duistervoordseweg 11 • Tel. (0571) 28 78 20   ma t/m za 08.00 - 21.00 open

UIT EIGEN UIT EIGEN 
BAKKERIJ

2.00
2.40

Deense krakelingen
2 stuks

1.00
1.44

Krentenbrood
4 plakken

2.00
Notenbolletjes
zak 6 stuks

2.00
2.20

Waldkornbrood
per stuk





nieuws & actualiteiten

Agenda

actief & betrokken

Mens en Welzijn Voorst
Locatie Kulturhus Jachtlust | Jachtlustplein 11 | 7391 BW  Twello
Locatie Het Baken | Kortenaerstraat 16 | 7391 WR  Twello
      (0571) 27 90 90       info@mensenwelzijn.nl

www.mensenwelzijn.nl

februari 
6 start cursus Schilderen met 

olieverf en/of acryl
7 workshop Taart versieren

maart
6 start cursus Internet (1)
8 start cursus Windows
9 start cursus Word
9  start cursus Internet (2)
16-17 NL DOET

april
14 55+ Beurs
18 Rijvaardigheidsrit

Top 5 januari 2012 
Vrijwilligersvacatures
1. Verkeersregelaars Carnaval 

Pampus/Lollebroek
2. Secretaris, Zonnebloem 

Twello-Oost
3. Coördinator 

Hulpverleningen en Sociaal 
Vervoer, Rode Kruis

4. Individueel begeleider, 
Scouting Gelre Groep

5. Optochtbegeleider 
Carnaval, Pampus/Lollebroek

Meer informatie 
www.mensenwelzijn.nl, 
klik dan op 
Vrijwilligerswerk - vacaturebank.
Of via Coördinator 
VrijwilligersPUNT, Rinet Kasemir  
r.kasemir@mensenwelzijn.nl

Top 5 januari 2012
MaS stageplaatsen
1. Individueel begeleider, 

Scouting Gelre Groep
2. Optochtbegeleider 

Carnaval, Pampus/Lollebroek
3. Hulp bij de 

magazijnmeester, Rode 
Kruis, locatie Klarenbeek

4. Wandelen met senioren 
rondom Bussloo, De 
Zonnebloem

5. Meerdere klussen, IKV Pax 
Christi

Meer informatie 
www.mensenwelzijn.nl, 
klik dan op 
Maatschappelijke Stage 
Of neem contact op met 
Maatschappelijke Stage Makelaar, 
Rinet Kasemir  r.kasemir@
mensenwelzijn.nl 

Sportief wandelen
Heeft u al eens gehoord van de Sportief wandelengroep van 
Mens en Welzijn Voorst? In dit interview laten we twee leden van 
de groep aan het woord: Dinie en Cor. Zij wandelen allebei al een 
aantal jaren bij de groep en weten dus wat het inhoudt.
 

Wat is er leuk aan Sportief 
wandelen?
Cor: ‘Je wandelt in clubverband. 
Het is niet prestatiegericht, maar 
je hebt wel een stok achter de 
deur, want de groep wacht op je.’ 
Dinie vult aan: ‘Wandelen in de 
natuur is geweldig. Bovendien 
geeft het ontspanning en gezellig-
heid. Achteraf heb je een voldaan 
gevoel, want het is gezond.’

Wat moeten we ons er bij 
voorstellen?
Cor: ‘We beginnen met een war-
ming-up, buiten in de kring, on-
der leiding van één van de docen-
ten. Daarna gaan we wandelen. 
De route overleggen we samen. Na 
afl oop drinken we gezellig koffi e; 
dus goed voor de sociale contac-
ten. De fysieke belasting bepaal je 
zelf, want er is een snelle en min-
der snelle groep. 
Dinie vertelt verder: ‘We lopen 
steeds wisselende routes rondom 
Twello; bij goed weer in het bos, 
bij slecht weer op de weg. Over 
schouwpaadjes en door weilan-

den. Een paar keer per jaar gaan 
we ergens anders lopen. Dit jaar 
zijn we naar de Holterberg geweest, 
de tuinen van ’t Loo, ’t Woudhuis 
en een kunstroute in de Steenen-
kamer. Boterhammetje en drinken 
mee, erg gezellig. We lopen altijd, 
behalve bij onweer en gladheid.

Tot slot: voor wie is Sportief 
wandelen?
Cor is kort en duidelijk: ‘Voor 
55+ers die graag in een groep bui-
ten willen wandelen onder deskun-
dige leiding en beseffen dat bewe-
gen gezond is.’ Dinie: ‘Doe gewoon 
eens een keer mee. Probeer het 
eens. Het is gezellig!’

Een proefl es meewandelen?
Tijd: 
elke woensdag, 10.30-12.00 uur
Plaats: 
vanaf het Kulturhus te Twello

Wilt u meer informatie? 
Neemt u dan contact op met 
Marjoske Kiers, (0571) 27 90 90 of 
m.kiers@mensenwelzijn.nl

Inloopspreekuur Cliëntenraad 
Mens en Welzijn Voorst 
De Cliëntenraad van Mens en Welzijn Voorst behartigt de belan-
gen van cliënten, gebruikers en vrijwilligers. Zij houdt toezicht 
op de kwaliteit van de dienstverlening en vertegenwoordigt de 
diverse geledingen van de organisatie.

VrijwilligersPUNT, interne vacatures

Vrijwilligersoproep ‘Vervanger Mantelzorger’

U vervangt af en toe de mantelzorger (niet de zorg), door gezellig ge-
zelschap te zijn.
De mantelzorger kan dan even iets voor zichzelf ondernemen.

Vrijwilligersoproep ‘Ondersteuner Terminale Zorg’

U vervangt in de laatste fase van het leven van een patiënt de man-
telzorgers (niet de zorg), zodat zij, in deze zware tijd, wat ontlast wor-
den. Tijden uiteraard in overleg.

Meer informatie
VrijwilligersPUNT, vrijwilligers@mensenwelzijn.nl, 
tel. nr. (0571) 27 79 41

Veranderingen aanvragen diensten 
van Mens en Welzijn Voorst
Met ingang van 1 januari 2012 kunt u voor een aanvraag van de 
volgende diensten rechtstreeks contact opnemen met Mens en 
Welzijn Voorst.

Het gaat om de volgende diensten:
- Tafeltje Dek Je
- Personenalarmering
- Formulierenbrigade
- Algemene hulpdiensten:
 • Boodschappendienst
 • Vervoersdienst
 • Gezelschapsdienst
- Opvangservice zieken, gehandicapten en dementerenden
- Hulpdienst Terminale Zorg

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze veranderingen of wilt u een aanvraag 
doen? Bel dan voor Tafeltje Dek Je met (0571) 28 77 50. Voor één van de 
overige diensten kunt u bellen met (0571) 27 90 90. We zijn bereikbaar 
van 9.00 tot 16.30 uur. E-mailen kan ook: info@mensenwelzijn.nl 
Kijk voor meer informatie ook op onze website www.mensenwelzijn.nl.

Wat doet de Cliëntenraad
De Cliëntenraad geeft advies over 
allerlei onderwerpen die betrek-
king hebben op de kwaliteit van 
de zorg- en dienstverlening en het 
welzijn van de cliënten. Alle op- en 
aanmerkingen van cliënten en hun 
belangenbehartigers, die gebruik 
maken van de diensten van Mens 
en Welzijn Voorst, kunnen ons 
hierbij helpen.

Inloopspreekuur
De Cliëntenraad houdt vanaf 2012 

eens per maand een inloopspreek-
uur in het Kulturhus, Jachtlust-
plein 11 in Twello. De eerst volgen-
de data zijn: 2 februari en 1 maart 
van 11.00 tot 12.00 uur. 
Heeft u iets te melden, vragen of 
andere zaken voor Mens en Welzijn 
Voorst, loop gerust binnen!

Hoe kunt u ons bereiken?
Cliëntenraad Mens en Welzijn 
Voorst
Postbus 36, 7390 AA  Twello
clientenraad@mensenwelzijn.nl

Cursus Schilderen 
met olieverf en/of acryl
In deze cursus kan men de techniek leren van het schilderen met olieverf 
en/of acrylverf. Ook het werken met materie behoort tot de mogelijkhe-
den. Het onderwerp is naar keuze naar aanleiding van het thema "de vier 
seizoenen".

Voor deze cursus is wel enige teken- en schilderervaring vereist.
Maximaal 8 deelnemers.

Dag/tijd:  maandag 19.30-21.30 uur
Startdatum:  6 februari 2012
Aantal bijeenkomsten:  8 x 
Kosten, excl. materiaal: € 97,50 
Materiaalkosten:  € 15,00 
Docent:  mevr. T. Witteveen
Locatie:  Kulturhus, Twello
Aanmelding:  Marjoske Kiers, (0571) 27 90 90 of 
 m.kiers@mensenwelzijn.nl

Cursussen Engels...
neem nog even de kans waar
Er zijn cursussen Engels op diverse niveaus (ook beginners!) en op ver-
schillende tijden. De groepen zijn begonnen in oktober en gaan door tot 
eind april. In overleg met de docenten kunt u nog instromen in een voor 
u geschikte groep. Dan heeft u mooi nog een paar maanden de tijd om te 
kijken of u verder wilt gaan in het volgend seizoen. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjoske Kiers, tel. 
(0571) 27 90 90 of m.kiers@mensenwelzijn.nl
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Telefoon 0571 – 750 867Telefoon 0571 – 750 867
ma t/m vrij 9.30 – 17.00 uur
b.g.g. 06 – 54 32 32 23

ScheidingsWijze, Rijksstraatweg 96, 7391 MV Twello

info@scheidingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

Weg met de winterdip!Weg met de winterdip!
TWELLO – Denk je ook vaak ‘is dit het nou?’
Weet je niet meer wat je echt voelt en waar 
dit eigenlijk vandaan komt? Dan is het tijd 
om afscheid te nemen van deze verwarrende 
gedachten en de gedachten te omarmen die je 
rust zullen geven.

De ontknopingDe ontknoping
ScheidingsWijze organiseert op woensdag 8 
februari van 19.30 tot 22.30 uur de workshop 
‘De ontknoping’. Bij ‘De ontknoping’ wordt de 
wirwar tussen gedachten, gevoelens, emoties 
en handelen ontrafeld. Je hoeft niet meer 
overgeleverd te zijn aan de situatie en de 
keuzes van anderen. Kortom, je leert hoe je 
je geluk (weer) in eigen hand kan krijgen. 
Wil je ook ontrafeld worden? Kijk voor meer 
informatie of om je aan te melden op 
www.scheidingswijze.nl.

WorkshopsWorkshops
De missie van ScheidingsWijze is ‘wat moeilijk 
is, makkelijker maken’. Naast de scheidings-
praktijk worden daarom diverse workshops en 
trainingen georganiseerd. Je leert bijvoorbeeld 
op eigen benen te staan, de struikelblokken in 
je relatie weg te nemen of om te gaan met de 
kinderen van je nieuwe partner. De workshops 
zijn geschikt voor iedereen die met zichzelf of 
met relaties aan de slag wil.

Wie is ScheidingsWijze?Wie is ScheidingsWijze?
De scheidingspraktijk ScheidingsWijze is een 

initiatief van Miranda Boerkamp en is gevestigd 
in de Stedendriehoek. Bij ScheidingsWijze 
kan je uit elkaar gaan op de manier die bij 
jou past. Of dit nu via een scheidingsspeci-
alist, advocaat, notaris, mediator of andere 
scheidingswijze is, je wordt verder geholpen. 
Met een beetje van jezelf en de kracht van 
ScheidingsWijze is de oplossing dichterbij 
dan je denkt. Door de blik op de toekomst te 
richten wordt er afscheid genomen van de 
vechtscheiding. ScheidingsWijze helpt vanaf 
het begin tot ver na de scheiding, nazorg staat 
hoog in het vaandel. Voor één vaste prijs wordt 
alles van A tot Z met je geregeld, inclusief 
advocaatkosten.

Scheiden, moelijk? De oplossing!Scheiden, moelijk? De oplossing!
Bij ScheidingsWijze zijn de krachten, kennis en 
kunde van diverse specialisten zijn gebundeld 
om het moeilijke en emotionele scheidingstra-
ject voor de cliënt te vergemakkelijken. Denk 
hierbij aan: advocaten, notarissen, juristen, 
belastingdeskundigen, makelaars, hypotheek-
adviseurs en (kinder)coaches. Door deze 
samenwerking is al het benodigde specialisme 
aan één loket te verkrijgen en word je niet 
meer van het kastje naar de muur gestuurd.

ScheidingsWijze Twello geeft antwoord op 
al je vragen. Kijk op www.scheidingswijze.nl 
op bel    0571 – 750 867 voor een vrijblijvend 
informatiegesprek.

1-61-6

Bent Zonder Vent 
in Dorpszicht 

TERWOLDE - De Bent Zonder Vent, 
ruim 10 jaar geleden geboren als 
een uitdaging en uitgegroeid tot een 
swingende feestband met een eigen 
stijl verzorgt op 4 februari a.s. een 
concert in Dorpszicht in Terwolde. 
Negen temperamentvolle muzikale 
tijgerinnen met een enorme drive om 
muziek te maken verzorgen niet al-
leen een muzikale explosie, maar ook 
een wervelende show. De blazerssec-
tie op sax, de gitariste, pianiste en 
twee zangeressen krijgen een gewel-
dige kick van een lekker optreden.
Bent Zonder Vent heeft zich in een 
razendsnel tempo ontwikkeld tot 

een volwaardige band die in ons 
land en ook over de grens al heel wat 
zalen heeft plat gespeeld met hun 
funky repertoire. Ook stonden deze 
gekke meiden als opwarmertje in het 
voorprogramma van bekende bands. 
Niet voor niks is deze all-women 
groep een graag geziene gast: Door 
hun eigenzinnig enthousiasme, hun 
vrolijkheid en vrouwelijkheid groeit 
vanaf het eerste nummer op een na-
tuurlijke manier een feeststemming 
die niet meer stuk te krijgen is. Zaal 
open: vanaf 20.30 uur, entree gratis, 
www.dorpszicht-terwolde.nl, www.
bentzondervent.nl   

Waterbeheer en natuurbeheer in één hand, wat is de prioriteit?

Het Waterschap Veluwe creëert weer 
nieuwe natuur in het Weteringse Broek
DE VECHT – Planten en dieren van 
diverse pluimage en recreanten in 
Terwolde en Beemte Broekland kun-
nen vanaf maart genieten van twee 
natuurvriendelijke oevers. Eind ja-
nuari start Waterschap Veluwe met 
de werkzaamheden langs de Grote 
Wetering. Aansluitend volgt de aan-
leg langs de Nieuwe Wetering. Beide 
locaties liggen tussen Apeldoorn, 
Teuge en De Vecht. Hiervoor stelden 
Waterschap Veluwe, de gemeenten 
Apeldoorn en Voorst, Natuurmo-
numenten met belanghebbende be-
woners de gebiedsvisie Weteringse 
Broek vast. Onder andere het vergo-
ten van recreatieve mogelijkheden is 
een doelstelling. 
De locatie van de natuurvriende-
lijke oever langs de Grote Wetering 
bevindt zich tussen de Lochemse-
straat en de Tiendijkenseweg. Daar 
komt langs de Grote Wetering een 
natuurvriendelijke oever met enkele 
groenvoorzieningen en een verbre-

de zone met open water. In de fase 
daarop legt de gemeente Voorst een 
fi etspad aan. Dit pad grenst aan de 
natuurvriendelijke oever. De locatie 
langs de Nieuwe Wetering begint bij 
de Beemterweg en gaat richting de 
Kraaienjagersweg. De inrichting zal 
bestaan uit het op enkele percelen 
graven van vegetatieslootjes en een 
poel, het aanbrengen van elzensin-
gels en bossage en het graven van 
een natuurvriendelijke oever langs 
de wetering. Beide watergangen 
moeten voldoen aan de normen van 
de Europese Kaderrichtlijn Water. 
Dit houdt in: zorgen voor schone 
wateren en het leven van dieren en 
planten in en om de wateren bevor-
deren. Bovendien is de aanleg een 
opgave uit het Waterbeheerplan 
2010-2015. De oevers creëren een 
leefomgeving voor planten en die-
ren. Hierdoor kan een grotere diver-
siteit aan soorten ontstaan en zal de 
natuur zich ontwikkelen. 

De aanleg van fl auwe oevers langs 
de weteringen maakt het opvangen 
van piekafvoeren beter mogelijk. Te-
vens kan water langer vast worden 
gehouden in perioden van droogte. 
De kosten van de werkzaamheden 
bedragen circa € 175.000,- Die betere 
waterbeheersing is overigens in het 
achterliggende gebied hard nodig, 
gezien de grote wateroverlast die in 
de voorbije jaren bij overvloedige 
regen werd ondervonden. De bewo-
ners van het gebied vinden het mét 
het waterschap natuurlijk mooi dat 
er prachtige natuurlijke recreatie-
mogelijkheden worden gerealiseerd. 
Zij willen in de eerste plaats droge 
voeten houden. 
Enkele boeren die gronden in het 
betreffende gebied hebben zeggen 
de plannen op dit moment het voor-
deel van de twijfel te gunnen, maar 
zijn vooralsnog niet gerust op de toe-
gezegde verbetering van de waterbe-
heersing.

WWW. .NL
Foto expositie

Koeien in de weiden van 
de lage landen

WELSUM.- Terwijl het melkvee 
langzaam maar zeker achter stal-
deuren verdwijnt, verschijnen er 
steeds meer bijzondere koeien in de 
wei. Fotograaf Jan Smit signaleerde 
deze trend en maakte portretten van 
34 verschillende, veelal uit het bui-
tenland afkomstige rassen. Reimer 
Strikwerda (oud-hoofdredacteur 
van het vakblad Veeteelt) legt in het 
boek waarin de portretten van deze 
grazers verzameld zijn uit wat deze 
koeien in Nederland doen. 

In het dorpshuis van Welsum is tot 
15 april 2012 een expositie te zien 
van foto’s uit het boek ‘’Koeien in de 

weiden van de lage landen’’. Dieren-
fotograaf Jan Smit heeft een selectie 
gemaakt uit de 34 runderrassen die 
in het boek aan bod komen. De foto’s 
zijn op groot formaat afgedrukt en 
geven een goede indruk van de rijke 
variatie in de hedendaagse Neder-
landse veestapel. 

In de bijlage vindt u de cover en de 
folder van het boek.

Meer info over openeningstijden en 
dergelijke via dorpshuis Welsum, 
telnr. 0570563058, info@dorps-
huiswelsum.nl of www.dorpshuis-
welsum.nl

Help de 
Hersen-
stichting
TWELLO.- Van 6 t/m 11 februari 
2012 wordt de Hersenstichtingcol-
lecte gehouden. Vele enthousiaste 
collectanten gaan dan op pad om 
geld in te zamelen voor ruim 4 mil-
joen mensen met een hersenaan-
doening. Er zijn veel verschillende 
hersenaandoeningen en patiënten 
hebben heel diverse klachten. Le-
vens veranderen ingrijpend met gro-
te gevolgen voor de patiënten. 
Om hen beter te kunnen helpen, 
doet de hersenstichting er alles aan 
om zoveel mogelijk over de herse-
nen te weten te komen. De Hersen-
stichting krijgt geen geld van de 
overheid. Haar werk wordt betaald 
uit giften van particulieren. Ook is 
het belangrijk dat er collectanten 
zijn. Vaak zijn er namelijk te weinig 
collectanten om in elke stad, dorp of 
wijk te lopen. 

U mag zelf aangeven in welke straat 
en wijk u wilt collecteren, of hoe-
veel uur u wilt lopen. U kunt één 
straat doen, maar ook meer. Wat u 
ook doet, u helpt uw medemensen 
ermee. Kleine moeite- groot effect. 
Elk jaar halen de collectanten een 
groot bedrag op. Met dat geld wor-
den wetenschappelijke onderzoe-
ken, projecten voor patiënten  en 
voorlichtingsactiviteiten betaald. 

Als u in Twello of Terwolde wilt col-
lecteren kunt u zich opgeven bij de 
collectecoördinator Mirjam Bongert-
man, mirjam.bongertman@hetnet.nl 
of tel: 0571-277008. U kunt ook uw 
gift overmaken op gironummer 860 
t.n.v. Hersenstichting Nederland, 
Den Haag. 
Hartelijk dank voor uw steun. Meer 
informatie kunt u vinden op www.
hersenstichting.nl.

VANAF 1 MAART
LUNCHES ZOWEL ZAKELIJK ALS PRIVÉ 

VAN DINSDAG T/M ZONDAG V.A. 12.00 UUR
RESTAURANT DE VIER SEIZOENEN TWELLO TEL. 0571-270073 OF 06-5722091



hair & beauty schoenen stomerij
Baby

speciaalzaak
wonen

OP DE HOEK VAN DE: DUISTERVOORDSEWEG EN RACCORDEMENT

TREND4YOU
Sinds 7 juni 2011 is TREND4YOU geopend aan het Rac-

cordement 111 te Twello. Kwaliteit daar staat deze vol-

waardige salon voor Tot de specialiteiten van de salon 

behoren o.a het kleuren, ontkleuren en het aanbrengen 

van highlights. Een brede doelgroep wil Patricia van 

TREND4YOU bereiken. Iedereen is van harte welkom 

om in de sfeervolle salon een behandeling te ontvangen. 

TREND4YOU verkoopt daarnaast nog sieraden, fraaie 

tassen en parfums voor dames en heren. 

BIJ SCHOENEN VAN REIN kunt u terecht voor een grote 

collectie dames, heren & kinderschoenen. 

JUT & JUL
Sinds 1 juli 2011 is JUT & JUL geopend aan het 

Raccordement 93-95 te Twello. U vind bij JUT & 

JUL o.a nieuwe positie-, baby-, en kindermode t/m 

maat 128. De nieuwe wintercollectie hangt al volop 

in de winkel. Mocht een positiebroek in de breedte 

goed zitten maar in de lengte niet, dan kunt u hem 

laten inkorten bij VAN INGEN STOMERIJ. Daar-

naast verkoopt JUT & JUL buggy’s, autostoelen en 

campingbedjes. Een grote ballenbak in het midden 

van de winkel is een leuke bijkomstigheid. Ook le-

vert JUT EN JUL babykamers op bestelling, Voor 

andere meubels kunt u terecht bij PIJNAPPEL, UW 

PERSOONLIJKE WOONADVISEUR.

WWW.DEPIJNAPPELHOEK.NL

hair & beauty
advertentie

Jut & Jul
advertentie

Pijnappel
advertentie

Van Ingen Stomerij
advertentie

Schoenen van Rein
advertentie

Dekbedden  Dekbedden  

Innemen Innemen 

RitsenRitsen

StoppageStoppage

KledingreparatieKledingreparatie

SuédeSuéde

TuinkussensTuinkussens

UitleggenUitleggen

VerkortenVerkorten

VloerkledenVloerkleden

Raccordement 125, 

7391 BX Twello, 0571-274309

www.trend-4you.nl

Knippen 
en een spoeling

normaal 54,-

€€50,-50,-
NU

Twello
Duistervoordseweg 54
Telefoon 0571 - 271526

Heerde
Dorpsstraat 35
Telefoon 0578 - 691612

www.pijnappel.info

DE PIJNAPPELHOEK

Het is gezellig winkelen bij De Pijnappelhoek, hoek 
Duistervoordseweg/ Raccordement in Twello.

Mooie winkels zoals Schoenen van Rein, waar ze 
volop bezig zijn om een mooie behandelruimte te 
creëren voor de registerpodoloog die u eerdaags 
enkele dagen per week in Twello kan helpen.

Stomerij Van Ingen, voor het reinigen van uw 
kleding, gordijnen en vloerkleden, daarnaast 
verzorgen zij ook herstelwerkzaamheden aan uw 
kleding.

Pijnappel Woonadviseur, voor de complete 
stoffering van uw woning, gespecialiseerd in de pvc 
M-fl or vloeren. Ook vindt u een enorme collectie 
meubelen die tegen de scherpste prijzen worden 
aangeboden.

Trend 4 You, zoals de naam al aangeeft een trendy 
kapsalon met een frisse kijk op dames, heren en 
kinderkapsels. Voor sieraden, modieuze tassen en 
haarverzorgingsproducten slaagt u ook zeker bij 
Trend 4 You.

Bij ons wordt u altijd vriendelijk geholpen en wij 
bieden u altijd  goede kwaliteit. Loop gerust eens 

in een van de winkels binnen!

Raccordement 93-95 - 7391 BX Twello
www.babyenkind.com

Alle dames-, heren- en
kindermodellen voor...

Halve maatregelen bij Schoenen van Rein!
Vanaf heden, alle modellen uit de wintercollectie
voor half geld! *zolang de voorraad strekt.

...half geld!

KORTINGEN 

TOT 50% 

op geselecteerde 

showroommodellen, 

matrassen en 

ledikanten

www.pijnappel.info
  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526

Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

Auping nights, Better dayswww.auping.nl

LANG HAAR 
IS MEERPRIJS
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Anders eten, leer je eetstijl kennen

Livfi t-workshop op 
10 en 18 februari 
VOORST.- Eten behoort tot onze 
belangrijkste routines. Vaak gedach-
teloos, soms omdat het moet en dan 
ineens genieten we er weer van. Wat 
maakt dan dat het ons zo heerlijk 
smaakt? Waar komt onze smaak ei-
genlijk vandaan? 
Onze smaak komt steeds meer uit 
pakjes en fl esjes. Zout, zoet en vet 
zijn de belangrijkste prikkels gewor-
den. Ze zijn helaas ook de bronnen 
van veel ongezondheid. De balans is 
eruit. En daar kun je knap last van 
hebben. Overgewicht, hart en vaten, 
diabetes. Hoe vinden we de weg te-
rug? 
Hoe maken we van eten weer een fi j-
ne en probleemloze ervaring? Kom 
naar de workshop ‘Anders eten, leer 
je eetstijl kennen’. We gaan met el-
kaar in gesprek over de volgende on-
derwerpen:

-Waar komt je smaak vandaan?

-Waarom smaakt lekker naar meer? 
Het risico van teveel, wat doet het 
met ons?
-Voeding en gezondheid, welke voe-
dingsstoffen heb je nodig en welke 
kun je missen?
-Vernieuwing van je kook- en eet-
stijl: wat zijn lekkere combinaties en 
toch gezond?

Samen proeven: smaakervaring!
We gaan over onszelf leren. Wat past 
bij jou, je partner of je kind? Je leert 
je eigen type kennen. Er is volop ge-
legenheid om vragen te stellen en 
ervaringen te delen.
De workshop wordt gegeven door 
Mieke van Heuven. Bij Livfi t, Kerk-
straat 16 te Voorst, op 10 februari 
van 9.30 tot 11.45 en op 18 februari 
van 10.30 tot 12.45. De kosten be-
dragen 15 euro pp. Kijk voor opgave 
en voor nadere informatie op www.
livfi t.nl of bel 0575 470439.

Nieuwjaarsreceptie 
Eerste Twellose Toerclub

TWELLO.- Maandag 16 januari jl. 
werd in het clubhuis van SV Twello 
aan de Zuiderlaan de nieuwjaars-
receptie van de Eerste Twellose 
Toerclub gehouden. Met enig en-
thousiasme kon voorzitter Wim Roe-
terdink ruim negentig ETT-leden 
verwelkomen alsook een delegatie 
van ”Boombosch fysiotherapie”, 
subsponsor van de vereniging. In 
zijn openingsspeech gaf Roeterdink 
aan waar ETT anno 2012 staat. Het 
ledental loopt nu tegen de 275, ze-
ker voor Twello is dit een grote ver-
eniging, iets waarop de club zonder 
meer trots kan zijn. 

Profi le Hafkamp
Na de welkomstspeech was het 
woord aan ”Profi le Hafkamp”, 
broeksponsor van de ETT. Olaf Be-
vers vertelde dat binnenkort het 
interieur van de winkel zal worden 
verbouwd en dat de ETT- leden weer 
kunnen rekenen op extra aanbiedin-
gen. De traditionele ETT-koopavond 
in maart zal in de verbouwde win-
kel kunnen plaatsvinden. Later op 
de avond werden de nieuwste ma-
terialen en fi etsen door ”Profi le Haf-
kamp” gepresenteerd.

Nut sportvoeding
Ondersteund door mooie fi lmbeel-
den en grafi eken ver telde ex-Neder-
lands kampioen triatlon Frank Hel-
doorn van fabrikant ”PowerBar” een 
interessant verhaal over het nut van 
sportvoeding bij training en wed-
strijden. De interactie met de aan-
wezige ETT-leden, die veel vragen 
stelden o ver persoonlijke ervarin-
gen, was goed en Frank had prima 
tips in petto. Alle ETT-ers kregen na 
afl oop een tasje met producten mee 

naar huis. De fi rma Hafkamp schonk 
een waardebon die in de winkel aan 
sportvoeding kan worden besteed.

Gigant fi etsen
De bekend mountainbiker Jan We-
ver presenteerde voor het bekende 
fi etsmerk “ Gigant” waarop ook de 
Raboploeg rijdt de nieuwste model-
len en snufjes. Hij ging vooral in op 
het lichte materi aal carbon dat zich 
desondanks door een zeer goede 
stevigheid kenmerkt. Carbon geeft 
een goede demping waardoor onef-
fenheden in de weg amper worden 
gevoeld. Ander voordeel is dat dit 
ma teriaal eenvoudig in verschillen-
de vormen kan worden gebogen. Jan 
Wever liet ook een dwarsdoorsnede 
van een frame zien dat van carbon 
was vervaardigd.

Fietsclinic met Henk 
Lubberding.
ETT- bestuurlid Rijk van Essen ver-
raste de toerleiders van de ETT met 
een gratis fi etsclinic bij Henk Lub-
berding. Toerleiders zijn de pijlers 
waarop de diverse groepen rusten 
en door hun deskundigheid voor 
veiligheid en discipline zorgen. Ge-
durende deze clinic wordt aandacht 
besteed aan positie{houding), tech-
niek, training, veiligheid en voe-
ding. Bij de aanwezige toerleiders 
viel deze actie van het bestuur in 
heel goede aarde.

Kilometervretercompetitie
Tot slot van de avond was de uitslag 
van de kilometervretercompetitie 
aan de orde. Daarbij worden leden 
gehuldigd die het afgelopen jaar op 
de fi ets de meeste kilometers hebben 
afgelegd. Deze competitie wordt door 

Simon Beer en Simon van Leeuwen 
bijgehouden. Met veel gevoel voor 
hu mor praatte eerstgenoemde de uit-
reiking aan elkaar hetgeen zo nu en 
dan onder de aanwezigen tot veel hi-
lariteit leidde en de stemming in de 
kantine alleen maar ten goede kon 
ko men. Hennie Veld wijk was met 
ruim 17.000 km de winnaar en mocht 
evenals vorig jaar de trofee naar huis 
mee nemen. Na het offi ciële gedeelte 
van de avond konden de ETT-ers on-
der het genot van een hapje en drank-
je nog gezellig verder praten. Kijk 
voor meer informatie en fo to`s op de 
website www.ett-twello.nl.

ETT-ers bij elkaar.

Afscheidsreceptie dierenarts 
De Driehoek druk bezocht

KLARENBEEK.- Tot aan de Hoofd-
weg stonden de gasten vrijdag 20 

januari bij Pijnappel in de rij om 
pensionerend dierenarts (en mede 

eigenaar van de praktijk) Hans Ber-
gefurt de hand te kunnen schudden. 
Ruim dertig jaar lang is Hans veearts 
geweest, waarvan de afgelopen tien 
jaar in de maatschap van Dierenart-
senpraktijk De Driehoek in Twello 
en Klarenbeek. Hij begon zijn car-
rière in Zeeland als uitverkorene uit 
tachtig sollicitanten daarna kwam hij 
naar Twello. Al snel was hij mede-
eigenaar van deze groepspraktijk. Hij 
maakte de grote groei en de professi-
onalisering van de diergeneeskunde 
mee en was één van de initiatiefne-
mers van de fusie tussen de prak-
tijken van Twello en Klarenbeek in 
2003. De praktijk zal zijn gemoede-
lijke en humorvolle persoonlijkheid 
gaan missen en de collega’s uitten dat 
afgelopen vrijdag door een lied voor 
hem te rappen met als leidraad het 
verzoek: neem ons mee, wanneer je 
ons verlaat. Hans Bergefurt was blij 
verrast door de hartverwarmende 
opkomst en wil iedereen nogmaals 
hartelijk bedanken voor het mooie af-
scheid. De offi ciële  pensionering van 
Hans is per 1 maart 2012.  

KIDSMERKEN VINGINO JEANS # OUTFITTERS NATION # SCOTCH & SODA # MONTA 
# ROYAL REBEL # HOUND  # PROTEST # CARS # GEISHA # TUMBLE N DRY

DUISTERVOORDSEWEG 12C | 7391 CD TWELLO 
OPENINGSTIJDEN | MAANDAG 13.00 - 18.00 UUR | DINSDAG 9.30 - 18.00 UUR | WOENSDAG 9.30 - 18.00 UUR 

| DONDERDAG 9.30 - 18.00 UUR | VRIJDAG 9.30 - 21.00 UUR | ZATERDAG 9.30 - 17.00 UUR

LEEG 
VERKOOP

GELDT VOOR DE WINTERCOLLECTIE. KIJK OOK VAST EENS NAAR DE NIEUWE ZOMERCOLLECTIE
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Hans Bergefurt bijna met pensioen.
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Het labyrint als levenspad

Sinds mijn kinderjaren ben ik, Françoise Renckens,  al 
geïnteresseerd in labyrinten, ik vond ze spannend, ge-
heimzinnig, bijna eng en spookachtig. Met het klimmen 
der jaren blijft de fascinatie, maar zoek ik ook uitleg 
en historische achtergronden. Ik heb enkele lezingen 
bezocht, leende wat boeken in de bibliotheek en ging 
aan het googlen op internet. Als francofi el ben ik - na-
tuurlijk, zou je bijna zeggen - in de Franse kathedralen 
geweest waar die labyrinten in de plavuizen vloer inge-
metseld liggen. 

De eerste die ik bezocht was die van de kathedraal van 
Amiens. De tweede was die van de beroemde vroeg-go-
tische kathedraal van Chartres. Na de zondagse hoogmis 
gaan de stoeltjes aan de kant en komt het labyrint vrij. 
Dat heeft een reden, een heel oude reden zelfs. Ik heb 
ontdekt dat ik niet de enige ben die deze mysterieuze 
kronkels - langzaam stappend - wil volgen. Er blijken 

Amiens

Themaviering  Alles is 
Liefde zangkoor Radians
DE WORP.- Liefde, in al zijn vormen, 
is het thema van de viering ‘Alles Is 
Liefde’. Een jaar lang heeft zangkoor 
Radians aan deze themaviering ge-
werkt, en nu in 2012 is het dan zover 
dat we op een aantal locaties in de 
Lebuinusparochie de viering hou-
den. De themaviering is een aaneen-
schakeling van bezinningsmomenten 
aan de hand van teksten en beelden, 
maar vooral van acht prachtige zang-
nummers. Pastoraal werker Leo 
Geurts heeft het thema systematisch 
uiteengezet aan de hand van een 
heel oude beschouwing van abt en 
kerkleraar Bernardus van Clairvaux 
(geboren in Bourgondië in 1090). 

Liefde
Oude woorden blijken verrassend ac-
tueel te zijn. Liefde is het begin, bij de 
geboorte van een kind. Liefde is intimi-

teit tussen partners. Liefde is vergeven, 
loslaten en verdergaan. Liefde is vriend-
schap, aandacht en zorg. Liefde is luis-
teren. Liefde komt onvoorwaardelijk 
van God. Radians zingt o.l.v. dirigente 
Ruth Klijn en Sandra de Bruin begeleidt 
het koor op de piano. In de themavie-
ring gebruiken we de volgende liedjes: 
Perhaps Love (John Denver), Isn’t she 
Lovely (Stevie Wonder), Endless Love 
(Lionell Richie), Laat het los (Marco 
Borsato), That’s what friends are for 
(Stevie Wonder), I Apologize (Krezip), 
Bless the Lord (Taizé) en Alles is Liefde 
(Bløf ) De themaviering heeft plaats in 
de volgende kerken:28 januari Rad-
boudkerk Twelloseweg Deventer (De 
Worp). 3 Maart H.Willibrordus Boer-
haar, 21 april H. Nicolaas Schalkhaar, 
19 mei H. Nicolaas Lettele, 2 juni H.Hart 
Zwolseweg Deventer. De aanvang van 
alle themavieringen is 19.00 uur.

Laatste keer de zondag delen
TWELLO.- Komende zondag 29 ja-
nuari om 10:00 uur zal in ”de Kle-
pel” naast de St. Martinuskerk voor 
de laatste keer ”de zondag delen” 
gestalte krijgen. Na 1 februari zal 
namelijk elke zondagochtend om 
10:00 uur in de kerk een eucharistie-
viering worden gehouden. Binnen 
de parochie HH Franciscus en Clara 
wordt nagedacht over een vervolg 
van “De zondag delen”. Belangstel-

lenden zijn komende zondag 29 ja-
nuari van harte welkom.

Vragen
Op 27 januari is het thema toepasse-
lijk: Jezus praat met gezag, maar wat 
betekent dat eigenlijk? Kunnen wij dat 
ook? Wat hebben we eigenlijk met Hem 
te maken? Het nieuws over zijn eerste 
optreden verspreidde zich snel. Hoe 
zal dat met ”De zondag delen” gaan?

Oecumenische dienst in de 
dorpskerk van Voorst
VOORST.- Het is Inmiddels traditie: 
een drietal oecumenische diensten 
per jaar in de kerkdorpen Wilp, Bus-
sloo en Voorst. Samen dat ervaren 
wat bindt! Op zondag 29 januari om 
10.00 uur  in de Dorpskerk van Voorst  
is het weer zover. Ds. G. Roffel, Pas-
tor D. Brylak en Ds. M. Bassa zullen 
voorgaan in deze dienst. Het thema 
is ‘eenheid’. Daar is veel over te ver-

tellen, veel dus om naar te luisteren, 
maar nog fi jner is het om dat te erva-
ren. Wilt u dat ook? De koren Imma-
nuel uit Posterenk, Martinuskoor uit 
Bussloo en de Cantorij uit Voorst zul-
len samen onder leiding van Gerrit 
Lubberding  medewerking verlenen. 
Al met al belooft het een fi jne dienst 
te worden. U wordt uitgenodigd dit 
mee te maken. Tot zondag!

Hoop en wanhoop in Israël 
en de Palestijnse gebieden
TWELLO.- Sinds 2007 werkt Meta 
Floor in Oost Jeruzalem bij SABEEL, 
een oecumenisch christelijk Centrum 
voor Palestijnse bevrijdingstheologie. 
Ze werd uitgezonden door Kerk in 
Actie, de ontwikkelingsorganisatie 
van de Protestantse Kerken en heeft 
in de loop van de jaren veel contacten 
opgebouwd met mensen en organi-
saties, die zich gezamenlijk inzetten 
voor een rechtvaardige vrede. Tijdens 
haar verlof in Nederland zal ze in 
Twello een lezing houden met als the-
ma “Hoop en wanhoop in Israël en de 
Palestijnse gebieden”. Aan de hand 
van veel foto’s en kaarten zal Meta 

vertellen over de huidige situatie in 
Israël en de Palestijnse gebieden. Na 
de pauze is er alle gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te gaan. Het be-
looft een boeiende avond te worden, 
te meer daar er een uitgebreide boe-
kentafel zal zijn en de avond wordt 
omlijst met zang en muziek. De le-
zing wordt georganiseerd door de 
werkgroepen ZWO, MOV en IKV Pax 
Christi en wordt gehouden in gebouw 
Irene, Dorpsstraat 8 te Twello op 31 
januari a.s. aanvang 19.45 uur (om 
19.30 uur koffi e). Nadere informatie 
Diny Landeweerd tel. 271387. email 
diny.landeweerd@gmail.com

Kerken Voorst actief in hulp bij armoede

TWELLO.- Wie doet wat en voor wie. Dat was de kernvraag tijdens het 
overleg vorige week donderdag tussen de vertegenwoordigers van de 
Voorster kerkgenootschappen en de wethouder van Sociale Zaken, Edo 
Horstman en beleidsmedewerkster Geertje Singel. 

veel meer van die mensen te zijn , en niet alleen in deze 
tijd maar al sinds eeuwen en op vele continenten. Zelfs 
in Peru. Ik ben dus een gewoon mens, net als vroegere 
mensen. Gelukkig maar!

Het oudst bekende labyrint is dat van Kreta dat al voor-
komt in de Griekse mythologie en gebouwd is door Dae-
dalus, zo’n 2000 tot 2500 jaar voor Christus. 
Welke betekenis kan zo’n vlechtwerk van paden heb-
ben? Is het alleen een (kinder)spel of heeft het diepere 
bedoeling? Als je het labyrint goed bekijkt valt je op dat 
het geen doolhof is. De volger van het kronkelpad heeft 
nergens keuze uit twee richtingen zoals in een doolhof, 
wèl veel bochten en onverwachte draaïngen. Het laby-
rint heeft één ingang en één doel. Het doel is niet een 
andere uitgang maar dat ene pad leidt naar de kern van 
het bouwwerk, het binnenhof. 

Zo’n labyrint heeft een symbolische betekenis. Het is 
eigenlijke een sacrale, een heilige  ruimte en wij men-
sen hebben daar allemaal een antenne voor. Het is een 
diepmenselijke ervaring die te maken heeft met vallen 
en opstaan, met leven en dood. Ik zei toch: met het klim-
men der jaren … Terugkijkend op het labyrint van mijn 
leven zie ik heel wat rare bochten, val- en klimpartijen, 
knoppen vol nieuwe plannen en afgezaagde dorre tak-
ken. Ben ik nu dichterbij de kern? Heb ik mijn levens-
pad al beter begrepen? Ik ben nog steeds aan het zoeken. 
Ik weet wel - en dat ook steeds beter - dat ik een eindig 
mens ben en dat het pad dat ik nog moet gaan steeds 
korter wordt. Ook weet ik dat ik van deze reis iets moois 
moet maken. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor 
mijn nabije of verre medemens. En dan hoop ik eens op 
dat prachtige binnenhof te belanden. 

Françoise Renckens 

‘De samenleving krijgt in toene-
mende mate te maken met ( sociale) 
armoede. Kerken hebben een taak in 
de bestrijding van armoede. Daar-
om hebben kerken in de gemeente 
Voorst in 2011 ‘NaastenhulpVoorst’ 
opgericht’. Aldus de folder die bin-
nen niet al te lange tijd zal verschij-
nen. De Hervormde Gemeente Ter-
wolde/De Vecht en de christelijke 
gemeente Nederland Terwolde heb-
ben hun eigen protocol van armoe-
debestrijding.
Op het terrein van actieve hulp bij 
armoede, de armoedebestrijding, is 
er een zeer breed palet van initia-
tieven door overheid als particulier 
initiatief.
Wethouder Horstman bracht duide-

lijkheid door een scheidslijn aan te 
brengen tussen de mogelijkheden 
die de overheid heeft en waarop 
het particulier initiatief, in dit geval 
NaastenhulpVoorst, zich zou kun-
nen richten.

Horstman noemt de Bijzondere Bij-
stand, stichting Leergeld, jeugdsport 
en uitvoeringsplan Lokaal Onder-
wijs. Bij monde van Diane Bloo stel-
de NaastenhulpVoorst dat bij even-
tuele aanvragen om ondersteuning 
eerst gekeken wordt naar voorliggen-
de voorzieningen als bijvoorbeeld 
de overheid en de voedselbank. ‘Wij 
willen de bestaande voorzieningen 
niet voor de voeten lopen. Daarom 
zijn we bezig de markt te verkennen 

en ons netwerk op te bouwen,’licht 
Diane Bloo verder toe.
Bernard Kolkman stelde dat het idee 
van een centraal meldpunt voor de 
gezamenlijke kerken op voorstel van 
de gemeente is overgenomen.

Net buiten de boot
De discussie spitste zich toe op twee 
vragen: wie kan bij Naastenhulp-
Voorst aankloppen en hoe wordt 
omgegaan met de privacy.

Nadrukkelijk werd gesteld dat Naas-
tenhulpVoorst geen structurele bij-
drage levert. Horstman: ‘Het gaat om 
die mensen die net buiten de boot 
vallen, als ze buiten dé wettelijke 
grens terechtkomen van de regelin-
gen die de overheid biedt.
Via Voorster Nieuws, de eigen kana-
len en de folder zullen Voorstenaren 
attent worden gemaakt op de mo-
gelijkheden die NaastenhulpVoorst 
biedt. Wel zal worden gevraagd of 
men ook al bij de gemeente heeft ge-
informeerd. De aanvrager zal worden 
meegedeeld dat bij de gemeente zal 
worden nagetrokken of deze de aan-
vrage heeft afgekeurd. Dit is de enige 
uitwisseling van gegevens. ‘We zijn 
er niet voor de fraudeopsporing’, 
stelde Geertje Singel resoluut. Ten 
overvloede werd opgemerkt dat de 
aanvrager niet tot een bepaald kerk-
genootschap behoeft te horen.

Schuldhulpmaatje
Hoe intensief de samenleving be-
trokken is bij de hulp aan mensen 
in nood bleek wel het initiatief van 
de landelijke Protestantse Kerk, het 
schuldhulpmaatje. Hans Voorthuis: 
‘dat is hulp aan gezinnen die on-
dersteuning nodig hebben bij het in 
orde houden van het huishoudboek-
je.’ Dit initiatief heeft weliswaar de 
aandacht binnen de protestantse 
kerk Twello, maar is nog niet geacti-
veerd. (Wiel Palmen)

 
 

Foto van links naar rechts: Geertje Singel, beleidsmedewerker; Diane 
Bloo, Franciscus en Clara parochie, locatie Sint Martin us Twello; Edo 
Horstman, wethouder sociale zaken; Hans Voorthuis, PKN Twello; Ber-

nard Kolkman, Martinuskerk Twello.

De CALIMERO van AVANT
klein maar dapper
en héél veelzijdig

OOK VERHUUR
OOK VERHUUR

Deze rubriek is bestemd voor 
kerken, verenigingen, poli-
tieke partijen, particulieren 

die iets te melden hebben dat 
de grenzen van de gemeente 
Voorst overstijgt of dat be-

trekking heeft op kerkelijke, 
religieuze en spirituele zaken. 
Ideeën, suggesties, bijdragen 

naar info@voorsterniwus.nl of 
palme060@gmail.com 
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Voorleesontbijt Hietweide

TWELLO.- Op 18 januari jl. zijn de 
nationale voorleesdagen van start 
gegaan en bij obs ”de Hietweide” 
begon die dag met een gezamenlijk 
ontbijt. Allereerst werd dat in de 
klas smakelijk verorbered en daar-
na werd voorgelezen. Niet alleen 
omdat dat leuk is, maar vooral ook 
omdat het belangrijk is. Voorlezen 
is immers goed voor de ontwikke-
ling van het kind en stimuleert dit 
om later zelf ook boeken ter hand te 
nemen. Henk en Erna Poelakker van 
boekhandel Oonk waren gekomen 
om aan de jongste kinderen voor te 
lezen. Erna deed dat aan de kleu-
ters in groep 1 en 2 met het pren-
tenboek ”Vliegensvlugge Vlieg” en 
onder soms grote hilariteit las Henk 
groep 3 en 4 voor uit ”Ridder Roest 
en de Piraten”, een grappig boek van 
Daniëlle Schothorst. Later mochten 
de leerlingen ook nog kleur platen 
maken die alle tijdens de natio-
nale voorleesdagen bij boekhandel 
Oonk zullen worden opgehangen.

Kinderombudsman
Voor groep 5 t/m 8 was Marc Dul-
laert naar Twello gekomen. De heer 
Dullaert werd in 2011 tot de eerste 
nationale kinderombudsman be-
noemd. Hij zet zich in voor de na-
leving van de rechten van jongeren 
zoals die zijn vastgelegd in het Kin-
derrechtenverdrag van de Verenigde 
Naties. Onder grote belangstelling 
van de leerlingen vertelde hij eerst 
iets over zichzelf en zijn werk waar-
bij ook gele genheid was tot het stel-
len van vragen. Vervolgens las hij 
een stuk voor uit het door Mir jam 
Oldenhave geschreven boek ”Klem” 
dat gaat over een school waar de 
kinderen in plaats van te ska ten en 
voetballen liever huiswerk en som-
men maken. Een bijzonder en tevens 
ook spannend verhaal.

Nationaal voorleesontbijt in 
Welsum
WELSUM.- Ook op obs Dijkzicht in 
Welsum is de nodige aandacht aan 
besteed aan het nationale voorlees-
ontbijt. Alle kinderen zijn tijdens 
deze activiteit begonnen met een 
heerlijk gezamenlijk ontbijt dat 
werd verzorgd door de Ouderraad. 
Na het eten werden de kinderen 
van de hele school voorgelezen 
door leerkrachten, moeders en zelfs 
een oma. De kinderen konden zelf 
kiezen bij welk verhaal ze wilden 
aansluiten. Er werden drie ron-
des van een kwartier gehouden. Er 
kwamen sprookjes langs, prenten-
boekjes, heel spannende verhalen 
en verhalen waar we vreselijk om 
hebben gelachen. Kinderen, ou-
ders en leerkrachten waren erg  en-
thousiast. Het was bovendien een 
geweldig begin van de Nationale 
Voorleesweek.

Ook peuters doen mee met het 
nationale voorleesontbijt
TERWOLDE.- De Nationale Voorlees-
dagen 2012, begonnen op woensdag 

Erna leest voor.

Voorleesdagen op basisschool De Kopermolen.

18 januari. Bekende Nederlanders 
lezen voor in peuterspeelzalen, kin-
derdagverblijven en op basisscholen. 
Het doel van de Nationale Voorlees-
dagen is om het lezen te stimuleren, 
met name aan jonge kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen.

Op Peuterwolde is gekozen om een 
oma, die regelmatig op de speelzaal 
komt om haar kleinkind te brengen/
halen, voor te laten lezen. En om er 
een speciaal tintje aan te geven zijn 
de opa’s/oma’s van de andere kinde-
ren ook uitgenodigd om samen met 
de kinderen naar het verhaal “Mama 
Kwijt” te luisteren. Een tiental opa’s/
oma’s hebben gehoor gegeven aan 
deze uitnodiging en onder het genot 
van een kopje koffi e/thee en voor de 
kinderen een bekertje ranja, konden 
ze samen genieten van het verhaal. 
Daarna hebben ze met elkaar nog 
twee liedjes over een uiltje gezon-
gen en nog een kleurplaat van een 
uil gekleurd. Natuurlijk gaan de be-
geleidsters ook de komende weken 
nog vaker uit het boek voorlezen en 
er over napraten, zingen, en er over 
knutselen.

De Nationale Voorleesdagen 
obs Hagewinde Wilp
WILP.- Op woensdag 18 januari was 
de start van de Nationale Voorlees-
dagen. Binnen peuterspeelzaalza-
len, op kinderdagverblijven en ba-
sisscholen gaan deze voorleesdagen 
niet onopgemerkt voorbij.  In het 
hele land werd er op die dag het 
startsein gegeven voor tal van acti-
viteiten m.b.t. Voorlezen.  Zo was 
er het Nationale Voorleesontbijt en 
werd er door bekende Nederlanders, 
zoals politici en artiesten voorgele-
zen aan kinderen.
Ook op obs Hagewinde in Wilp is er 
dit jaar weer een speciale activiteit 
tijdens de Nationale Voorleesdagen. 
Anderhalve week lang willen de 
leerkrachten het plezier en het be-
lang van voorlezen uitdragen door 
het houden van een bijzondere voor-
leeswedstrijd.
 Elke dag is er een leerkracht aan de 
beurt om voor te lezen. Na het zingen 
van het speciale voorleeslied,  zet 
elke meester of juf zijn beste beentje 
voor bij het voorlezen uit het boek 
`De boze heks` van Hanna Kraan
De kinderen luisteren iedere och-
tend ademloos.  In de verschillende 
klassen worden er zelfs cijfers ge-
geven, en soms heuse recensies ge-
maakt Op vrijdag 27 januari zal de 
laatste voorleesochtend plaatsvin-
den waarna de kinderen een stem-
briefje krijgen om in te vullen. Zo 
zullen we ontdekken welke meester 
of juf volgens de kinderen van obs 
Hagewinde als winnaar of winnares 
uit de bus komt.  

Voorleesontbijt op Het 
Kleurrijk
TWELLO.- Op 18 januari jl. was 
het de nationale voorleesdag. Kin-
derdagverblijf Het Kleurrijk vindt 

voorlezen belangrijk en wilde hier 
graag aan meewerken. Voorlezen 
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het 
taalgevoel en bezorgt kinderen veel 
plezier. Speciaal voor baby’s, peu-
ters en kleuters zijn er De Nationale 
Voorleesdagen. Deze dagen hebben 
als doel het voorlezen aan kinderen 
die zelf nog niet kunnen lezen, te be-
vorderen. Zo worden kleintjes grote 
lezers. De kinderen kwamen woens-
dagochtend met een lege maag naar 
Het Kleurrijk. De  leidsters hadden 
de groepen omgetoverd door een ge-
zellige hoek te creëren met kussens 
waarop de kinderen konden zitten. 
Iedereen mocht een knuffel meene-
men want het thema wat we geko-
zen hadden was Dieren. De kinde-
ren mochten een broodje pakken en 
een pakje drinken. Daarna kon het 
voorlezen beginnen. De kinderen 
luisterden aandachtig en genoten 
van deze bijzondere ochtend onder 
het genot van een mooi boek, een 
lekker broodje en drinken en de ge-
zelligheid.

Mama leest voor op 
De Kopermolen
KLARENBEEK.- De afgelopen week 
zijn de Nationale Voorleesdagen 
(18 t/m 28 januari) begonnen! Dit 
is een campagne om het voorlezen 
te bevorderen. In groep 1/2 van de 
Klarenbeekse basisschool De Koper-
molen wordt er ieder jaar aandacht 
aan besteed,  telkens op een andere 
manier. Een prentenboeken top tien 
staat centraal. Het boek ‘Mama kwijt’ 

van Chris Haughton is gekozen als 
prentenboek van het jaar. Om deze 
reden werden  nu een aantal ma-
ma’s, de drie klassenmoeders, uitge-
nodigd om voor te lezen. De mama’s 
zijn heel enthousiast en de kinderen 
waren blij verrast toen de mama van 
Tim vanochtend kwam voorlezen. 
Zij las het boek “Mama kwijt” voor 
met behulp van de verhaalplaten 
uit het boek op het digibord. Alle 40 
kleuters zaten vol aandacht te kijken 
en te luisteren naar het mooie boek. 
Het gaat over een klein uiltje dat uit 
het nest is gevallen en nu zijn mama 
kwijt is. Verschillende dieren hel-
pen zoeken en ook de kinderen uit 

groep 1-2 deden mee. Gelukkig heeft 
uiltje met alle goede hulp zijn mama 
snel terug  gevonden.
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Hoofdweg 76, Klarenbeek

www.scrapbookatelier.nl

DE LAATSTE RONDE!!!
HEEL VEEL ARTIKELEN NU

DE HELFT
VAN DE HELFT

Maandag tip 
500 gram gepaneerde schnitzels 4.98

Dinsdag tip 
500 gram verse worst 2.98

Woensdag tip 
500 gram runder gehakt 2.98 

500 gram hoh gehakt 2.49
Donderdag tip 

3 malse biefstukken voor 6.49
Klarenbeekseweg 87, Tel. (055) 301 12 82

www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

Dierbare herinneringen op een 
bijzondere wijze vastleggen?

Kijk voor meer informatie 
en inspiratie op:
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Wegdromen 
op landgoed 
Het Beloofde 
Land
TWELLO.- In het Rabobank leden-
magazine Dichterbij van november 
stond een interessante ledenaanbie-
ding: een verloting van een gratis 
arrangement voor twee personen op 
landgoed Het Beloofde Land in Kla-
renbeek. Marck Slaghekke, notaris 
bij Van Drimmelen Noordman Slag-
hekke Notariaat, koos de gelukkige 
winnaar: Bernhard Jolink uit Twello. 
Samen met Henriëtte Nijhof nam hij 
de prijs in ontvangst uit handen van 
de eigenaren van het landgoed: Rein 
en Ankie Nieland. Het arrangement 
bestaat uit een overnachting voor 
twee personen met ontbijt en een 
gratis biologisch drie-gangen-diner 
bij Restaurant De Vier Seizoenen in 
Twello. 

Geen verliezers
Er is ook gedacht aan de andere Ra-
bobankleden die een coupon heb-
ben ingeleverd, maar niet hebben 
gewonnen. Zij krijgen namelijk een 
brief met voucher toegestuurd. Bij 
reservering van een arrangement op 
het Beloofde Land mogen zij (tegen 
inlevering van de coupon) ook genie-

Installatiebedrijf Van Niel 
helpt u energie besparen
TWELLO.- In Nederland wordt er in 
een moderne woning met een hoog 
rendement Cv-ketel  (HR) vaak toch 
nog 10% aan gas verspild. Dit komt 
omdat oudere (maar ook nieuwe) Cv-
installaties niet worden ingeregeld. 
Hierdoor functioneert de duur betaal-
de HR-ketel niet optimaal, wat in een 
hoger verbruik resulteert. 

Inregelen Cv-installatie
Het inregelen van de Cv-installatie 
voorkomt dat er onnodig veel water in 
de installatie wordt gecirculeerd. Dit 
water moet allemaal door de Cv-ketel 
opgewarmd worden en zorgt voor een 
hoger gasverbruik. Inregelen zorgt er 
ook voor dat de retourtemperaturen 
naar de Cv-ketel lager worden, dit 
komt het rendement van de ketel zeer 
ten goede. Daarnaast wordt er bespaard 
op het elektrisch energieverbruik van 
de pomp in de ketel, die hoeft im-
mers minder water te circuleren. In 
de praktijk zijn de volumestromen in 
niet ingeregelde installaties vaak meer 
dan 3 of 4 keer zo groot als nodig is. 
Als u verwacht dat dit dan nog wel een 
positief effect heeft op bijvoorbeeld de 
opwarmtijd van de installatie komt u 
helaas ook bedrogen uit. 

Waarom instelbare 
radiator(thermostaat)kranen?
In Nederland wordt nog altijd veel ge-
bruik gemaakt van handbediende ra-
diatorafsluiters. Deze zijn in aanschaf 
weliswaar goedkoper dan thermosta-
tische geregelde radiatorthermostaten 
maar de meerprijs ervan wordt door de 
eigenaren van de installaties binnen 2 á 

3 jaar terugverdiend vanwege de ener-
giebesparing die radiatorthermostaten 
realiseren. Naast de energiebesparende 
argumenten levert het gebruik van ra-
diatorthermostaten bovendien veel 
meer comfort. De temperatuur is per 
vertrek apart te regelen en zo helemaal 
op wens van de gebruiker af te stem-
men.
Wist u dat u door het gebruik van ra-
diatorthermostaten in plaats van hand-
bediende radiatorafsluiters gemiddeld 
al zo’n 10% besparing op gasverbruik 
kan worden gerealiseerd. Handbe-
diende radiatorafsluiters staan in de 
praktijk volledig open of helemaal 
dicht. Op het moment dat de ketel 
warmte afl evert zal het opgewarmde 
water via de afsluiter door de radiator 
worden gevoerd en daarbij zijn warm-
te afgeven. Met radiatorthermostaten 
wordt de hoeveelheid water die door 
de radiator wordt gevoerd afgestemd 
op de warmtebehoefte in het vertrek. 
Zodra de temperatuur in het vertrek 
de gewenste waarde begint te naderen 
zal de hoeveelheid water steeds iets 
meer worden beperkt. Zodat niet on-
nodig veel water door de radiator heen 
stroomt.

Wat levert het inregelen van uw 
CV  op?
Jaarlijks 10% tot 15% besparing op 
uw gasverbruik. Comfort. De warmte 
wordt beter verdeeld en alle vertrek-
ken bereiken de gewenste tempera-
tuur. Binnen 2 á 3 jaar terugverdiend. 
Een beter milieu. Door de verminderde 
CO2 -uitstoot draagt u bij aan het te-
gengaan van het broeikaseffect.

Op weg naar nieuwe 
investeringen in steden en regio’s

GOED VOORNEMEN:
VAKER OP
DE FIETS!

Investeer nu uw spaarloon 
in een nieuwe elektrische 
fi ets en maak direct uw 
goede voornemen waar. 
Ga optimaal van start en 
sluit ook de Bike Totaal 
elektrische fi etsverzekering 
met pechhulp af.

GEZOND
·

MILIEUBEWUST

·
FILEVRIJ

Klarenbeekseweg 102
KLARENBEEK

 T 055 301 12 66

TWELLO.- Samen met de Gelderse 
grote en kleine steden en regio’s in-
vesteert de provincie de komende 
jaren (2012-2015) veel geld om er-
voor te zorgen dat Gelderland een 
mooie en economisch sterke pro-
vincie blijft en (maatschappelijk) 
problemen in de toekomst kunnen 
worden voorkomen, d.w.z. dynami-
sche steden en vitale regio’s. Daar-
toe werken provincie en gemeenten 
nauw samen en investeren daarbij 
in allerlei opzichten. Van de aanpak 
van jeugdwerkloosheid en stimule-
ring van vrijetijdsactiviteiten tot het 
opknappen van een stationsomge-
ving. Onlangs heeft de provincie een 
eerste overzicht gepresenteerd van 
hoe het samenwerkingsprogramma 
”Stad en Regio” eruit zou kunnen 
gaan zien. Provinciale Staten zal in 

april defi nitief beslissen waarnaar 
het beschikbare geld toegaat.  

11 miljoen voor regio Stedendrie-
hoek
Het bestuur van de Stedendriehoek 
is verheugd met de investering die 
de provincie Gelderland in die re-
gio wil doen. Gedeputeerde Staten 
hebben richting Provinciale Staten 
aangegeven ruim 11 miljoen euro te 
willen investeren in programma’s en 
projecten op het gebied van sterke 
stadscentra en dorpskernen, steun 
aan kwetsbare groepen, behoud dan 
wel verbetering van het landschap 
en de ont wikkeling van de regionale 
economie. Het  bestuur van de regio 
Stedendriehoek is positief over de 
investeringsplannen van de provin-
cie.

ten van het gratis drie-gangen-diner 
(incl. twee consumpties en koffi e) 
bij restaurant De Vier Seizoenen. 

Ook lid worden?
Wilt u ook het Rabobank ledenmaga-
zine Dichterbij thuis ontvangen? Om 

zo op de hoogte te blijven van het 
reilen en zeilen van uw Rabobank 
en te profi teren van de speciale le-
denvoordelen? Word dan lid van de 
Rabobank. Meer weten of direct lid 
worden? Ga naar www.rabobank.nl/
voorst of bel met (0571) 287 300.

Felicitaties voor de prijswinnaars.
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‘Ik heb me niet door de kanker 
laten pakken’ Wandelend door de gemeente Voorst ontmoet Wiel 

Palmen personen die volgens hem iets te vertellen 
hebben. Gerda Jacobs maakt de foto. Vandaag een 

ontmoeting met Henk Pessink. Deze en volgende week 
twee bijdragen over mensen die ondanks tegenslag 

het leven glimlachend tegemoet treden.

‘Waarom ik over mijn ziekte wil 
praten? Omdat ik denk een bood-
schap heb door te geven.  Wat je 
ook mankeert, blijf jezelf. Jij bent 
de ziekte niet.’
Laat ik beginnen met je te vertel-
len dat ik nooit ziek geweest ben. 
Belangrijk, want je bent niet voor-
bereid op een boodschap die, zo-
als men dat noemt, je wereld doet 
instorten. Het begon in juni 2005. 
Ik ontdekte bloed in de ontlasting. 
Darmonderzoek volgde.  Dan zegt 
de specialist dat er iets zit wat er 
niet hoort. Dat bleek dus een tu-
mor van vier centimeter te zijn. 
Kwaadaardig.  

Op Texel 
Dan volgt een serie onderzoe-
ken. De weg langs de artsen en 

de artsen en de stoma 
verpleegkundige. Je 
houdt het niet voor mo-
gelijk hoeveel soorten 
stoma’s er zijn. Omdat 
het zeker nog een week 
of zes zou duren voor-
dat ik geopereerd zou 
worden besloten mijn 
vrouw Willemien en ik 
dat we gewoon op va-
kantie zouden gaan. De 
volgende dag zaten we 
op Texel. De ziekte leek 
ver weg. Dan – je zit 
lekker in het zonnetje 
achter en glas gekoeld 
bier- het ziekenhuis aan 
de telefoon. Of ik mij op 
3 september wilde mel-
den in het ziekenhuis 

en dat ik op vijf september geope-
reerd zou worden Ik zei dat dat goed 
was en hadden daarna nog een fi jne 
vakantie.

De operatie
Die derde september brak aan. Ik had 
verwacht dat ik enorm zenuwachtig 
zou zijn, maar daarentegen was ik 
heel rustig. De operatie was geslaagd, 
een tijdelijk stoma bleef over, koorts-
aanval, misselijk, last van de neus-
slang, scans, leverecho’s. Na tien da-
gen uitslag van het lab over het stuk 
verwijderde darm. Uitzaaiingen aan 
de buitenkant, dus chemokarren. 
Dan staat je wereld weer op zijn kop. 
Of het ooit ophoudt? Dan weet je ook 
dat je een gezin hebt waarop je kunt 
terugvallen. Na veel gesprekken met 
mijn vrouw en kinderen hebben we 

besloten om alles zo positief  mo-
gelijk te benaderen. Dat heeft mij 
zeker geholpen. Je weet dat ik lid 
ben van de Odd Fellows, Veritas 
loge in Deventer. Daar heb ik veel 
steun aan gehad. Moet ik nog iets 
zeggen van de chemokuren? Het 
waren er twaalf, maar ik moet er 
direct bij vertellen dat ik er nooit 
ziek van geweest ben. Ik was der-
tien kilo afgevallen, dat wel.

Op de camping
Moet ik je nog vertellen wat me 
op de camping is overkomen? Na 
die chemokuren werd ontdekt dat 
ik een verstopping had in mijn 
darmstelsel. Daar had ik vanwege 
die stoma natuurlijk niets van ge-
merkt. Scans leverden niets op. 
Tot op die zondag in de zomer 
van 2006. We dronken koffi e bij 
de buren en opeens ging ik onder-
uit. Ambulance werd gebeld en 
intussen liep ik blauw aan. Een 
buurman met EHBO-diploma gaf 
me een forse klap op mijn borst-
been en ik kwam bij mijn posi-
tieven. In het ziekenhuis hield 
de neuroloog vol dat ik een epi-
leptisch aanval was. Daar was ik 
het niet mee eens. Maar ik mocht 
mooi drie maanden geen auto rij-
den. Uiteindelijk is mijn stoma 
verwijderd en kon eindelijk de 
herstelperiode beginnen. Mijn 
optimisme en de steun van mijn 
gezin en veel vrienden hebben 
mij door moeilijke perioden heen 
gesleept. De ziekte en ik zijn niet 
gelijk aan elkaar. Ik heb me niet 
laten pakken.’

De progressieven en de praktijk 
TWELLO.- Op 12 januari jl. heeft de 
raadsfractie van PvdA/GroenLinks 
een bezoek aan ”Delta” in Zutphen 
gebracht. Deze instelling voert voor 
o.a. de gemeente Voorst de sociale 
werkvoorziening uit. Op dit terrein 
gaat dit jaar heel veel gebeuren. 

Uiteraard lezen wij daarover veel 
nota’s, beleidsdocumenten etc. en 
volgen veel debatten en discussies. 
Maar het leek ons ook wel een goed 
idee om bij ”Delta” zelf te kijken en 
daar te zien en te horen hoe men 
daar naar de toekomst kijkt. We 
werden hartelijk ontvangen door 
de heer Verlaan en mw. van Laar en 
wel in het moderne, speciaal voor 
”Delta” ontworpen bedrijfsgebouw 
dat ook een aantal productiehal-
len heeft. De heer Verlaan heeft 
ons vanuit de historie meegeno-
men naar het heden en mogelijke 
toe komstscenario’s naar voren ge-
bracht. ”Delta” heeft 1250 mensen 
in dienst en 85 medewerkers die de 
ondersteuning en begeleiding ver-
zorgen. 

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 
Het is goed om te kunnen vaststel-
len dat ”Delta” het werk altijd heeft 
gedaan zonder extra gelden van de 
deelnemende gemeenten te ontvan-
gen en in vergelijking met andere 
werkvoorzienings in stellingen in het 
land kan dat best bijzonder worden 
genoemd. 

”Delta” heeft daarnaast contacten 
met veel reguliere bedrijven die op 

Gezellig samen tafelen, elke 1ste 
zaterdag van de maand

BUSSLOO.- Ditmaal wordt er een 
diner uit Armenië geserveerd door 
Alina, Hamlet en Meri. Zij komen 
uit Gorwirap een dorpje 37 km van 
de hoofdstad  Yerevan en 15 km van 
de berg Ararat. De top van de berg 
Ararat torent met zijn 5137 meter 
hoogte imposant boven een ruig en 
veelal verlaten landschap uit. Geen 
wonder dat deze besneeuwde berg 
een rol speelt in veel mythen en sa-
gen. 

Het bekendst is het verhaal dat de 
Ark van Noach hier zou zijn ge-
strand. Eten op z’n Armeens: Ar-
meniers proberen alles al op tafel te 
zetten voordat de gasten komen. De 
gasten komen aan een gedekte tafel, 
die er als een kunstwerk uitziet. Ar-
meense gerechten zijn uitgebreid en 
lekker en bestaan uit veel groente en 
vlees. 
Beroemd zijn de Dolma (rijst met 
vlees in druivenbladeren), goschla-
ma en gorowats wat dat is? Kom en 
geniet van de Armeense keuken! En 

Heeren van Twello schieten in de lach
TWELLO.- Menig horeca-onderne-
mer loopt momenteel te somberen 
over teruglopende omzetcijfers, 
maar Ayhan Sahin, Hans Bosch 
en Tom Frederiks van het aan de 
Schoolstraat gevestigde ”de Heeren 
van Twello” schieten regelmatig in 
de lach van weer een nieuw uit te 
voeren idee. Eén van die plannen is 
de realisatie van een heus theatertje 
in Twello dat een maandelijks aan-
bod comedy en cabaret heeft. Mede-
eigenaar Sahin opperde dit plan na 
het zien van een cabaretvoorstelling 
in ”Havezathe het Everloo” in het 
Twentse Rossum. Midden tussen 

uitgestrekte weilanden stond daar 
een cabaretier in een uitverkocht 
zaaltje van een eeuwenoude boer-
derij zijn show te geven. De mensen 
kwamen van heinde en ver en lieten 
blijken dat men dit prefereerde bo-
ven de luxe van een schouwburg. 

Aanstormend talent
Bedrijfsleider Tom Frederiks kon-
digt trots aan dat cabaretier/come-
dian Martijn Oosterhuis het spits 
zal afbijten: ”Iedereen kent Martijn 
nog van ”de Lama’s” en hij kan als 
”Godfather” van de Nederlandse co-
medy worden beschouwd”. Met een 

entreeprijs van 10 euro (inclusief 
koffi e/thee) denken deze creatieve 
ondernemers een gat in de markt te 
hebben ontdekt. Men beschikt over 
een heuse theaterkelder met 99 stoe-
len en een piepklein podium dat een 
heel knusse uitstraling heeft. Mede-
eigenaar Bosch wil nog onderstrepen 
dat het absoluut niet de bedoeling is 
om Youp van ’t Hek, Najib Amhali of 
Theo Maassen naar Twello te halen.

”We focussen ons juist op aanstor-
mend talent dat misschien over een 
paar jaar in de schouwburgen van 
Apeldoorn en Deventer zal staan”.

Nogmaals Vroege Vogels

TWELLO.- Onder foto die vorige 
week de activiteiten van de Vroege 
Vogels belichtte was het onderschrift 
niet in overeenstemming met de ge-
plaatste foto. 

Graag willen we dat bij deze recht-
zetten. Jan Brinkman mocht als oud-

detacheringbasis werknemers van 
“ Delta” in dienst nemen. Het geeft 
vertrouwen om te zien hoe goed men 
het netwerk heeft georganiseerd, en 
dat in onze regio ook bedrijven zijn 
die voor deze werknemers open 
staan! Een mooie invulling van 
maatschappelijk en verantwoord 
ondernemen.

Maar de toekomst ziet er wel zorg-
wekkend uit. De veran deringen ko-
men snel en de fi nanciering veran-
dert. Zoals door het Voorster college 
al is gemeld, lopen als gevolg van 
het veranderde kabinetsbeleid de te-
korten bij ”Delta” heel snel op. Als 
één van de deelnemende gemeenten 
loopt Voorst daarbij dus een fi nan-
cieel risico. Maar vooral uiter aard 
ook al onze inwoners die bij ”Delta” 
werken. 

Kwetsbaren ontzien 
De inwoners van Voorst mogen van 
PvdA en GroenLinks verwachten 
dat deze partijen zich hard maken 
voor de kwetsbaren in de samenle-
ving en ervoor zorgen dat zij volop 
deel kunnen blijven uitmaken van 
de (Voorster) samenleving. Voor 
deze doelgroep komt dat onder druk 
te staan. Gelukkig heeft de huidige 
coalitie in Voorst (met daarin PvdA/
GL) als uitgangspunt dat de kwets-
baren bij de noodzakelijke bezui-
nigingen moeten worden ontzien. 
Dat lukt tot nu toe ook. Maar om dit 
overeind te kunnen houden, zullen 
we actief en creatief moeten zijn. 
Met Edo Horst man heeft dit dossier 
een betrokken wethouder die zich 

- ook volgens ”Delta” - daarmee ac-
tief be zighoudt. Het is echter wel 
de vraag of dit onderwerp alleen 
vanuit de sociale kant moet wor-
den be keken en wellicht ook vanuit 
de economische hoek. Ik denk van 
wel. 

Stand van zaken in Voorst 
Gelet op het tempo waarin de ver-
anderingen op ons als gemeente 
afkomen en de daaraan verbonden 
grote risico’s willen wij wel van het 
college weten hoe dit in het proces 
staat en hoe de plan ning eruit ziet. 
Wij zullen het college hierover be-
vragen. 
Dat ”Delta” ook voor de (re)integra-
tie van andere groepen met afstand 
tot de arbeidsmarkt een belangrijke 
rol zou kunnen spelen, lijkt ons na 
deze boeiende kennismaking eigen-
lijk vanzelfsprekend. 

Bert Visser, namens fractie PvdA/
GroenLinks 
Reageren? Graag! 
T: (0570)649477. 

voor de liefhebbers de beroemdste 
drank is rode wijn. Het diner wordt 
georganiseerd voor een besloten 
groep bij voldoende deelname. 
Plaats delict: Bonenkampsweg 2, 
7383 RR te Bussloo. Omdat een ano-
nieme sponsor dit initiatief fi nan-
cieel ondersteunt kan de bijdrage 
€ 10,- zijn voor een compleet diner 
incl. glaasje wijn. Voor de kok van 
de betreffende avond staat er een 
fooienpot klaar. De fooien worden 
gebruikt om familieleden in de 
thuislanden te ondersteunen. Ieder-
een is van harte welkom (uitsluitend 
op afspraak) vanaf 16.30 uur. Het 
etentje is in de sfeer van het land 
van de kok. Gezellig tafelen elke eer-
ste zaterdag van de maand van 16.30 
tot ±19.00 uur. 

Reservering dient te geschieden 
per telefoon: 0571.26.1715, mobiel 
06.101.28288 of per mail: martheke-
debets@hotmail.com. De tegemoet-
koming in de kosten is € 10,- euro 
p.p. plus een fooi voor de kok.

ste lid van de zwemclub het jubile-
umgeschenk overhandigen aan de 
bestuursvoorzitter van de Schaeck 
Henk Bouwhuis. 

Het cadeau was een digitale klok, 
die bij het buitenbad de bezoekers 
van de juiste tijd gaat voorzien.
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VoorsterNieuws
Sport

Voetbal
Terwolde
Zondag 29 januari
13.00 Emst 1-Terwolde 1 (terrein 
EZC)
10.00 Apeld. Boys 6-Terwolde 2

V en L
Zondag 29 januari 
10:00 V en L 2-Orderbos 3

Twello
Zondag 29 januari
14.00 Activia.1-Twello 1
10.00 Twello 3-ZVV 3

Sporthallen
Jachtlust 
Donderdag 26 Januari
19:00-23:00 Volleybal wedstrijden 
Voorwaarts 

Vrijdag 27 Januari
19:30-23:30 Zaalvoetbal Club HAC 
Zaterdag 28 Januari
08:00-10:00 Zaalvoetbal F Pupillen 
11:45-14:30 Handbal Voorwaarts 
jeugd  
19:30 Hoofdwedstrijd Voorwaarts 
Dames 1-U.S 1  

Programma club HAC 
25/01/12,19.30 uur: Albatross 4 - Club HAC 5, Zuiderpark (B) Apeldoorn
26/01/12, 21.00 uur: Club HAC DA1 - Orion DAl, sporthal Zuiderlaan 
27/01/12, 19.30 uur: Twello SV 4 - Club HAC 4, Jachtlust (B) 
27/01/12, 20.00 uur: RDC 1 - Club HAC 3, Keizerslanden (B) Deventer
27/01/12, 20.30 uur: Club HAC 2 - Robur et Velocitas 1, Jachtlust (B)
27/01/12, 21.00 uur: VIOS V3 - Club HAC 7, Pr. Willem Alexanderhal (A) 
Epe
 27/01/12, 21.30 uur: Club HAC 6 - Twello SV 7, Jachtlust (B)
 27/01/12, 21.30 uur: ZVV Dynarno Lelystad 1 - Club HAC 1, de Koploper 
(B) Lelystad.

Zaaltraining allerjongsten 
VHC Twello groot succes

TWELLO.- Vorige week zaterdag 21 
januari was het in de gymzaal aan 
de Wassenaar Obdamstraat gezellig 

druk met jeugdige hockeyers die een 
gemiddelde leeftijd van om en nabij 
8 jaar hadden. VHC Twello had voor 

de jongste spelers als onderbreking 
van de winterstop namelijk een zaal-
training georganiseerd. Vanaf 13.00 
uur meldden de eerste liefhebbers 
zich bij de gymzaal waarna met ge-
mengde teams vijf tegen vijf werd 
gespeeld.

Spelplezier
Voor sommigen was het balcontact 
al weer even geleden, dus dat was 
snel weer even wennen. De kinde-
ren speelden enthousiast en waren 
blij om weer lekker met hun sport 
bezig te kunnen zijn. Hes ter van de 
Zaag, bestuurslid technische com-
missie: ”We wilden voor de jongste 
jeugd, die tijdens de winterstop niet 
doortraint, in de periode dat ze niets 
doen een onderbreking aanbrengen. 
Op 4 februari willen we dit herha-
len, zodat de meisjes en jongens 
contact met de sport blijven hou den 
en ze na de winterstop lekker kun-
nen doorgaan”. De gezichten van de 
kinderen spraken na afl  oop boekde-
len, een ieder had heerlijk gespeeld. 
”Over twee weken weer, ik kan niet 
wachten”, was de reactie van de kin-
deren. Ook meedoen? Opgave via de 
website www.vhctwello.nl en kom 
ook.

Prille jeugd in actie.

Inschrijving 
scholenbasketbaltoernooi
TWELLO.- Ter voorbereiding op 
het jaarlijkse toernooi hebben ba-
sisscholieren uit groep 6 tot en met 
8 zich laten inschrijven voor een 

PROJECT UITGELICHT  
Nieuwbouw “Beth San” te Aalten     
                                                                                               
                                      
                                                            
                                                           

In maart 2011 is de bouw van het woonzorgcomplex te Aalten 
gestart. In het gebouw wordt een restaurant, kantoren voor de 
opdrachtgever Stichting Marga Klompé, ruimten voor 
dagbehandeling, activiteitenruimten, een kapper en 24 
appartementen gerealiseerd. Het gebouw wordt in april 2012  

opgeleverd. Medio 2012 volgt de 2e fase nadat de bewoners van het bestaande verzorgings-
tehuis verhuisd zijn. Het geheel is tot stand gekomen via BIM (Bouw Informatie Model). Alles 
is door VDI  3 dimensionaal uitgewerkt, waardoor het project zeer vooruitstrevend is. 
Van Dalen Installatietechniek heeft opdracht gekregen voor het realiseren van de gehele 
sanitaire-, verwarmings-, bronnen-, ventilatie-, koel- en regelinstallaties en 
luchtbehandelingkasten. Hoofdmonteur Peter van der Kroft is vanaf het begin betrokken bij het 
project en heeft alle installatieonderdelen vanaf de kruipruimte tot aan het dak aangebracht. Het 
gehele gebouw is voorzien van vloerverwarming. De warmte/ koeling hiervoor wordt door 
middel van een warmtepompsysteem opgewekt. Elk vertrek in het complex kan ook individueel 
van temperatuur geregeld worden en het geheel is gekoppeld aan een gebouwbeheersysteem. 
Dat wil zeggen dat de installatie op afstand (via internet) uitgelezen kan worden op 
bijvoorbeeld storingen en/of temperaturen, maar ook om klepstanden en/of pompschakelingen 
uit te kunnen lezen.  
Mocht u meer willen weten over deze technische installaties, neem dan contact op met  
Van Dalen Installatietechniek B.V. mail@vandalen-installatie.nl of tel. 0571-279000       

 
      
        
              
            

    

                                        

TE HUUR
VERWARMDE

BEDRIJFSRUIMTE
afmetingen ± 10 x 18m1 x 8.5 m1 hoog

Voorzien van 2 stuks roldeuren ± 4 x 4m1 en loopdeuren.
Ideaal voor boedelopslag.

Zonnenbergstraat 34 Wilp
aan de doorgaande weg van A1 naar Twello

LOCATIE:

Aanvaarding: per januari 2012
Informatie Ben Hutten 0571 261844 of 06 55153175

Woningmarkt 
gemeente Voorst volgt 
landelijke tendens

15:00-19:30 Volleybal Senioren 
15:00 Hoofdwedstrijd Voorwaarts 
Dames 1-Heyendaal 1 

Zuiderlaan 
Vrijdag 27 Januari
19:30-22:30 Zaalvoetbal Senioren 
Twello  
Zaterdag 28 Januari 
08:00-15:00 Zaalvoetbal Voorster 
Pupillen D/E 
15:30-18:00 Handbal Klarenbeek 
jeugd 
16:30-21:30 Volleybal Twello 
Zondag 29 Januari:
11:30-12:45 Handbal Klarenbeek se-
nioren 

TWELLO.- De prijs van de gemid-
deld verkochte woning daalde in het 
afgelopen jaar met 4,1%. Dat meldt 
de Nederlandse Vereniging van Ma-
kelaars (NVM) in haar (voorlopige) 
analyse van de woningmarkt over het 
vierde kwartaal van 2011, die onlangs 
zijn gepresenteerd. Op jaarbasis zijn 
in 2011 door NVM-makelaars 89.210 
woningen verkocht (totale markt 
118.000 woningen). Dat is 7% min-
der dan een jaar eerder. Op iedere 
verjaardag is de woningmarkt onder-
werp van gesprek, maar hoe heeft de 
woningmarkt in de Gemeente Voorst 
zich gehouden in de afgelopen jaren?

Marktanalyse
Om de verkopers van een woning in 
de Gemeente Voorst een beeld te ge-
ven van de lokale situatie is er een 
overzicht gemaakt van het aantal be-
staande koopwoningen dat verkocht 
is in de Gemeente Voorst in de jaren 
2009 tot en met 2011. Hierbij zijn het 
aantal verkochte nieuwbouwwonin-
gen of bouwkavels niet meegerekend. 
Het is niet mogelijk om hier een dui-
delijk beeld van te krijgen doordat de 
kaveluitgifte via de gemeente Voorst 
loopt en nieuwbouwprojecten als 
geheel worden aangeboden. Doordat 
het aantal transacties en de vrij op 
naam prijzen niet inzichtelijk zijn, 
zijn deze niet meegenomen in het 
overzicht. In 2011 zijn er 121 bestaan-
de woningen verkocht. Dit aantal lag 
in 2010 op 131 woningen en in 2009 
op 93 woningen. Dit betekent dat het 
aantal verkochte woningen met circa 
7,5% is afgenomen in 2011 ten op-
zichte van 2010. Dit komt overeen 
met het landelijke beeld dat door de 
NVM is geschetst. In 2011 lag circa 
60% van de verkochte woningen (in 
de gemeente Voorst) in Twello. In 
2010 en 2009 lag dit percentage op 
respectievelijk 63% en 68%.
De gemiddelde verkoopprijs in de 
gemeente Voorst lag in 2011 op € 

316.878,– tegenover een gemiddelde 
verkoopprijs van € 328.611,– in 2010 
en € 341.084,– in 2009. Dit komt 
neer op een prijsdaling van 3,5% in 
2011. Ten opzichte van 2009 zijn de 
prijzen met circa 7% gedaald.

Hoe doet Twello het?
De gemeente Voorst, met al zijn 

kleine kernen, kenmerkt zich door 
het grote aantal vrijstaande wonin-
gen. Hierdoor liggen de gemiddelde 
vraag- en verkoopprijzen een stuk 
hoger dan de omliggende gemeen-
ten. Het vrijstaande segment ken-
merkt zich door de grote diversiteit 
van woningtypen en prijsniveaus, 
waardoor fl inke prijsverschillen per 
kern kunnen ontstaan. Wanneer er 
gekeken wordt naar het dorp Twello, 
waar ruim 60% van de woningtrans-
acties gerealiseerd wordt en de wo-
ningvoorraad redelijk evenwichtig 
is opgebouwd, is er een veel sterkere 
prijsdaling. In 2011 bedroeg de ge-
middelde verkoopprijs € 281.799,– 
ten opzichten van € 293.650,– in 
2010 en € 341.751,– in 2009. Dit 
betekent een procentuele prijsdaling 
van 4% in 2011 en een prijsdaling 
van 17,5% ten opzichte van 2009.

Conclusie
De tendens van dalende prijzen in de 
landelijke woningmarkt is ook terug 
te zien in de ontwikkeling van de wo-
ningprijzen in de gemeente Voorst. 
Dit heeft geleid tot prijsdalingen in 
alle dorpen en alle woningtypen bin-
nen de gemeente. Uit de gegevens 
kan echter ook de conclusie worden 
getrokken dat de markt zich enigs-
zins lijkt te herstellen. In 2009 werd 
iedereen voor de eerste keer gecon-
fronteerd met een mondiale crisis 
en werden er zeer weinig woningen 
verkocht. Er was geen vertrouwen in 
de markt en veel potentiële kopers 
stelden de aankoop van een nieuwe 
woning uit. In 2010 werden er  weer 
een stuk meer woningen verkocht, 
maar tegen prijzen die fl ink lager 
lagen. In 2011 zien we dat het aan-
tal verkochte woningen redelijk ge-
handhaafd blijft en de prijsdalingen 
minder hard gaan. Of dit een eerste 
aanzet is tot een defi nitief herstel zal 
moeten worden afgewacht. Er staan 
volgens huizenzoeker.nl ruim 300 
woningen te koop in de gemeente 
Voorst. In het huidige tempo zal het 
nog wel even duren voordat de vraag 
het aanbod weer overstijgt en de prij-
zen weer kunnen stijgen. 
Bovenstaande verkoopcijfers zijn 
gebaseerd op verkooptransacties die 
door NVM makelaars zijn gereali-
seerd.

door SV Twello gratis te verzor-
gen basketbalclinic. Het toernooi 
zelf zal in de voorjaarsvakantie en 
wel op 23 februari a.s. in sporthal 

Zuiderlaan plaats-
vinden. Om 10.00 
uur wordt dan ge-
start, einde rond 
14.00 uur. 

Aanmelding
Leerlingen uit de 
gemeente Voorst  
kunnen zich met 
een team opgeven 
en dienen zelf te 
zorgen voor een 
coach die tijdens 
het toernooi as-
sistentie verleent. 
Opgave uiterlijk 
voor maandag 6 fe-
bruari, dus doe dat 
snel. Op school 
liggen inschrijf-
formulieren. Kijk 
voor meer infor-
matie op www.
svtwello.nl onder 
basketbal of bel 
(0571)280075. 



Wereldwinkel Twello
maand puzzel

boek en kantoor

Oonk
Blz

Stationsstraat 4
7391 EK  Twello
Telefoon 27 15 09
Fax 27 48 11
E-mail: boekhandel.oonk@planet.nl

www.boekhandeloonk.nl

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

Duistervoordseweg 12a, Twello
Tel. 0571-273271 www.cyu-optiek.nl

maandag en woensdag:
namiddag gesloten

Antiek
Meubels
Klokken

Klein Antiek
Verlichting

Sieraden

’t Olde Geveltje

Christien 
ten Dam-Nijkamp
Dorpstraat 6
7391 DD Twello
Telefoon 0571 - 272909

WereldWinkel Twello
    Is de wereld in
      geuren en kleuren

HORIZONTAAL: 1 tegengaan; 6 begin; 12 accolade; 14 Chinees 

gewicht; 16 ad vocem; 18 sub voce; 19 vogel; 21 tin; 22 zangnoot; 

23 iemand; 26 drang; 29 half; 30 edelsteen; 32 grote hamer; 33 

daar; 34 laagwater; 36 onderricht; 37 uitroep; 38 dierengeluid; 39 

goudland; 41 roofvogel; 43 public relations; 44 plaats in Groningen; 

45 vogelproduct; 47 onbegroeid; 49 huidsmeer; 52 waterstand; 

54 maanstand; 55 navigatiesysteem; 57 Rijksuniversiteit; 58 

militair; 59 opening; 61 mannelijk dier; 63 kleurling; 65 knaagdier; 

67 zeelavendel; 69 Frans voegwoord; 70 editie; 71 ex-koningin 

van Spanje; 73 item; 74 briefopschrift; 75 rivier in Duitsland; 77 

grondsoort; 79 vleien; 80 duivengeluid.

VERTICAAL: 2 aarzeling; 3 dicht; 4 onderwijsinstelling; 5 

maanstand; 7 legerafdeling; 8 rijstgerecht; 9 handvat; 10 oude 

maat; 11 haardracht; 13 ijzer; 15 scherf; 17 pont; 19 groot gat; 20 

kruiderij; 22 snavel; 24 universiteitshoofd; 25 Ondernemingsraad; 

27 voegwoord; 28 in loco; 31 samengevat; 35 kampement; 37 

plaats in Noorwegen; 39 walvis; 40 opstootje; 41 ton; 42 wig; 

46 medicijn; 48 benevens; 50 glorie; 51 plaats in Gelderland; 

53 lol; 55 loon; 56 rustteken; 58 mondwater; 60 emeritus; 61 

kanon; 62 dwarshout; 64 numero; 66 hetzelfde; 68 insect; 72 

nummer; 75 oosterlengte; 76 zangnoot; 77 vreemde maat; 78 

arrestatiegroep.  

In samenwerking met het Voorster Nieuws brengt de Wereldwinkel in de 

laatste editie van elke maand een puzzel uit. Bij deze puzzel wordt wat 

extra aandacht besteed aan één of meerdere artikelen uit onze (Wereld)

winkel.

Als u bijgaande puzzel heeft opgelost, vult u in onderstaande balk de 

letters in die corresponderen met de cijfers in het desbetreffende hokje. 

Zoals u ziet, bestaat de oplossing uit 1 woord. De oplossing van de puzzel 

kunt u voor de 15de van de komende maand afgeven bij of opsturen naar 

Wereldwinkel Twello. Uit de goede inzendingen trekken wij de winnaar die 

een kado van € 10,= mag uitzoeken in de wereldwinkel. De winnaar krijgt 

bericht thuis en wordt bij de eerstvolgende puzzel vermeld.

De oplossing van de Januari puzzel was: Ruimte

Winnaar is geworden: L. Speelziek, Bleriotstraat 28 te Teuge

Adresgegevens en openingstijden van de Wereldwinkel zijn:
Wereldwinkel Twello, Stationsstraat 9

7391 EG Twello, tel. 0571-280032

Geopend op maandag van 13.30 uur tot 17.00 uur, 

dinsdag t/m donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, 

vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur

op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

Stationsstraat 9, Twello

18  46 7 14 73 58 26 22 56 ? 24 6 48 49 ?

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 9.00 - 12.00 uur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 v 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 42

43 44 45

46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64

65 66 v 67 68

69 70 71 72 73 74

75 76 77 78

79 80

“WERELDSE” 
OPENINGSAANBIEDINGEN 

IN ONZE 

NIEUWE WINKEL!
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Oortveldruiters afgevaardigd voor de 
Gelderse kampioenschappen

EMPE.- Maar liefst zeven paard- en 
ponycombinaties mogen naar de 

Gelderse indoor kampioenschappen 
springen! 

Deze worden voor de paarden ge-
houden op 10 en 11 februari in Nij-
kerk. Daarvoor hebben zich geselec-
teerd: Bianca Smies met Aranka en 
Linda Nieuwenhuis met Promiss 
klasse B en Jan van Ee met Mister 
Bean klasse M.
De ponycombinaties gaan op 18 fe-
bruari naar Hulshorst voor de klasse 
B alle categorieën en L abc. Hiervoor 
hebben zich Caithlin-joy Stevensz 
met Fleurtje cat. B, Jacquelien Boes-
veld met Candy en Daniek Boogman 
met Tiffenie cat. DE geselecteerd. 
De hogere klassen gaan op 18 febru-
ari naar Wezep, voor de Oortveldrui-
ters gaat hier Tara Denkers met Ter-
linde naartoe om zich met de andere 
kandidaten in de klasse L cat. DE te 
meten.
Een combinatie, te weten Iris Braam 
met Dimitri, mag naar de Gelderse 
kampioenschappen dressuur klasse 
B, deze wordt gehouden  op 18 fe-
bruari in Voorthuizen.

Caithlin-joy met Fleurtje.

Voorwaarts in 
winterse sferen
TWELLO.-  Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde de gymnastiekvereniging 
van Voorwaarts een winterdemon-
stratie. De multizaal van Jachtlust 
in Twello zat afgeladen vol met en-
thousiaste deelnemers en publiek.

In winters decor kreeg het publiek 
te zien waar alle jeugdgroepen gym 
en dans wekelijks mee bezig zijn. Op 
de muziek van ‘Winter Wonderland’ 
stelden alle leden zich voor met een 
openingsdans. Daarna beten de al-
lerkleinsten de spits af. Het was een 
afwisselende show met gym, turnen 
en dans. De demonstratie werd ge-
presenteerd door Ralf Tip en Jeroen 
voor het Hekke. De muziek werd ver-
zorgd door ‘Disco Moonlight’. Met 
de VAR als hoofdsponsor was het 
een zeer geslaagde demonstratie.

Wereldprimeur
Als heuse wereldprimeur liet de 

dansgroep ‘Just Dance’ een klein 
stukje zien van hun nieuwe chore-
ografi e. Just Dance is zich aan het 
voorbereiden voor het Deventer 
Open Podium. Tijdens het Deven-
ter Open Podium stellen amateur-
kunstenaars zich voor aan het grote 
publiek. Dit evenement wordt ge-
houden in de Deventer Schouwburg 
op zondag 4 maart tussen 13.00 en 
17.30 uur. 

Voorwaarts
De verschillende verenigingen van 
Voorwaarts waren erg actief af-
gelopen zaterdag. Niet alleen de 
gymnastiekvereniging was een pu-
bliekstrekker. De toneelgroep gaf 
zaterdagmiddag een extra senioren-
voorstelling in Brasserie-Restaurant 
Korderijnk. En de afdeling volleybal 
organiseerde een miniochtend voor 
de allerjongste volleyballers van 
Voorwaarts. 

Volop activiteiten bij 
TC De Schaeck

TWELLO.- In de wintermaanden 
zijn er allerlei activiteiten geor-
ganiseerd door en voor leden van 
TC de Schaeck. Na een workshop 
feest make-up en een wijnproeve-
rij in de maand december stonden 
er afgelopen week twee serieuzere 
bijeenkomsten op de agenda. Op 
dinsdagavond 17 januari is er bij 
TC De Schaeck een drukbezochte 
brainstormsessie geweest. Onder het 
genot van een “nieuwjaarsborrel” 
gingen zo’n 75 leden met elkaar in 
gesprek over drie thema’s: Hoe staat 
de club er nu voor? - Welke ontwik-
kelingen zijn van belang? - Welke 
aanbevelingen geven we mee aan 
het nieuwe bestuur?
De oogst was groot, de sfeer was goed 

en vooral het enthousiasme waarmee 
gediscussieerd werd, geeft aan dat de 
club op de juiste weg is en klaar voor 
een nieuw sportief tennisseizoen. Don-
derdag 19 januari stond er een reani-
matie en AED training op de agenda. 
Zestien mensen volgden deze cursus, 
die gegeven werd door Marcel Groene-
veld van Brandwacht Service Neder-
land. Naast veel theoretische informa-
tie moesten de cursisten ook zelf actief 
aan de slag. Stap voor stap hebben zij 
geleerd hoe zij ze moeten reageren in 
geval van nood, hoe een slachtoffer 
benaderd moet worden en hoe ze het 
bewustzijn en de ademhaling moeten 
beoordelen. Ook hebben zij geoefend 
hoe zij moeten reanimeren en de AED 
veilig kunnen gebruiken.

Reanimatietraining.

Mooi begin van nieuw dansseizoen
TWELLO.- Onlangs was er een groot 
dansfestijn in sporthal de Zuider-
laan in Twello. 
De afdeling gymnastiek van SV 

Twello had zich weer met man en 
macht ingezet om wederom een 
prachtige ‘Voorster Dansdag’ te or-
ganiseren. 

Vele verenigingen uit onze eigen ge-
meente, zoals Voorwaarts Twello en 
SV Wilp waren aanwezig, maar ook 
verenigingen uit Putten, Hattem, 
Deventer en Schalkhaar hadden be-
sloten om hun meiden (sporadisch 
ook een jongen) in te schrijven voor 
deze dansmiddag. De organisatie 
had goed hun best gedaan en om 
11:00 uur ’s ochtends kon er begon-
nen worden. Vele groepen lieten 
zien, wat ze in huis hadden en voor 
menigeen was het de eerste keer dit 
seizoen dat ze hun dans mochten en 
konden laten zien. 

Er was veel variatie in leeftijd, niveau 
en muziek, wat de indruk achterliet 
dat de tijd vloog. Na de pauze was 
het de beurt aan de break dancers 
van SV Twello om van start te gaan, 
maar ook de selecties lieten zich van 
hun beste kant zien. Voor velen een 
mooi begin van het nieuwe dans-
seizoen en een goede generale voor 
alle Nationale wedstrijden en Demo-
gyjada’s die nog gaan volgen. Rond 
15:00 uur kon iedereen met een te-
vreden gevoel huiswaarts trekken. Start van het nieuw dansseizoen

Voorwaarts volleybal 
huldigt 250e lid

TWELLO.- Sophie Reimert, speel-
ster bij de meisjes C1 van Voor-
waarts volleybal, gaat de geschie-
denisboeken in als 250e lid van de 
afdeling volleybal. En dat is een 
unicum in de volleybalgeschiede-
nis. Nog nooit behaalde deze zaal-
sport zoveel leden als nu binnen 
Voorwaarts.
Olaf Bevers, voorzitter van de vol-

leybal is blij, maar niet verrast. 
“We investeren al een aantal jaar in 
de jeugd. Zo hadden we 3 jaar ge-
leden nog maar 6 spelende mini’s. 
Inmiddels staat de teller op bijna 
50.” Bevers noemt niet alleen de 
jeugd als groeifactor. Ook de groei 
van de recreanten heeft een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de groei 
naar 250 leden. Wat bijvoorbeeld 

is begonnen als grapje bij een ver-
jaardagsfeestje, heeft geresulteerd 
in 18 spelende mannen in 2 ver-
schillende teams in de recreanten-
competitie. En ook daar zijn ze nog 
niet uitgegroeid. Terug naar de ge-
luksvogel van Voorwaarts. Sophie 
Reimert had de eer om toegespro-
ken te worden door Olaf Bevers. 
Daarnaast kreeg ze een lekkere 
zak snoep en een kadobon. Sop-
hie kwam afgelopen seizoen over 
van ‘grote broer’ Alterno en heeft 
hier geen spijt van. Ze geeft aan het 
enorm naar haar zin te hebben bij 
Voorwaarts. Met de 250 leden is het 
einde nog niet in zicht. Inmiddels 
staat de teller al op 265 leden en 
hoopt Bevers richting de 300 leden 
te gaan. “Het zou mooi zijn als de 
afdeling volleybal de tweede afde-
ling van Voorwaarts kan worden”, 
aldus Bevers. “Met de plannen die 
er liggen, de enthousiaste vrijwil-
ligers en vooral door de geweldige 
leden gaan we dit zeker halen.” 
Naast de huldiging van Sophie, 
had Bevers nog een primeur in pet-
to. De nieuwe beachvolleybalvel-
den die neergelegd zijn aan de Le-
ane is als beste beoordeeld door de 
Nederlandse Volleybal Bond. Aan 
alle eisen wordt voldaan om naast 
beachvolleybal voor eigen leden, 
ook nationale of zelfs internationa-
le toernooien naar Twello te halen. 
De beachcommissie krijgt steeds 
meer vorm en binnenkort zullen 
de eerste plannen bekend worden 
gemaakt. Houd de website in de 
gaten: www.voorwaartstwello.nl 

SDH Titans zijn niet te 
stoppen
TWELLO.- Steden Drie Hoek Titans is een jonge basketballvereniging in 
Twello en omstreken. De vereniging heeft nog niet eens zijn eerste ver-
jaardag gevierd en ze mogen zich al de winnaars noemen van maar liefst 
vijf wedstrijden. Een prachtprestatie, die te danken is aan de gemoti-
veerde inzet van de U18 spelers  aldus hun trainer Mo Hasic.  De jongens 
trainen vier keer in de week, waarbij ze gedisciplineerd bezig zijn met 
conditie-,  kracht- en techniektraining en dat hebben ze inmiddels aar-
dig onder de knie. Zijn toppers: van Driel, Pielix,van `t Erve,Hasic,van 
Delsen,de Graaf,Jongeling en Sowebutts tonen veel inzet, en laten zien 
dat je met kwaliteit en gedrevenheid  binnen een sportieve sfeer veel 
kunt neerzetten. Daarnaast groeit SDH Titans nog steeds en trainen meer 
jongens in de U18, die dit seizoen nog geen compettitie spelen. Met veel 
animo begint SDH Titans dan ook aan de tweede helft van het basketball-
seizoen. De volgende thuis wedstrijd wordt gespeeld op 4 februari  om 
14.00 uur aan de Zuiderlaan tegen Wyba 2. U bent van harte welkom.

Sophie wordt gehuldigd door Olaf.
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Sinds 1979 op de markt in Twello

De Eekhoorn noten & zuidvruchten, brood, banket en natuurvoeding

WAARDEBON NOTENAFDELING 

✃
✃

✃

WAARDEBON HONING AFDELING 

WAARDEBON GROENTE AFDELINGWAARDEBON NATUURVOEDING

✃

✃
✃

AL ONZE HONING IS ONVERHIT, ZUIVER EN GESLINGERD

ALLES IS VAN BIOLOGISCHE TEELT

✃

✃
✃

WAARDEBON VOEDING SUPPLEMENTEN AFDELING

WAARDEBON VOEDING SUPPLEMENTEN AFDELINGWAARDEBON GLUTENVRIJE AFDELING

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

1.991.99

1.99

0.99

2.99

2.99

3.99

2.20 8.99

7.99

9.95

54.95

14.99

2.984.99 3.99

9.98

3.99 7.99

NIEUWE OOGST 
KILO VAN 1,69 NU

VAN 3.49 
NU

VAN 3.49 
NU

500 GRAM 
VAN 4,98 VOOR

500 GRAM 
NU VAN 4,50

1 KILO 
VAN 14,99 VOOR

(LEVERTRAAN) 500 MILLILITER
VAN 10.95 VOOR

250 CAPSULES
VAN 13.95 VOOR

240 TABLETTEN 
VAN 64.90 VOOR

150 CAPSULES
VAN 20.00 VOOR

1 KILO 
VAN 3.98 NU

500 GRAM 
VAN 6.58 NU

2 POTTEN, ZONDER SUIKER 
VAN 5,18 VOOR

1 KILO 
VAN 16.70 NU

500 GRAM 
NU VAN 6,50

1 KILO 
VAN 9,99 VOOR

RODE KOOL100% ZUIVERE AMANDELSPIJS

RODE JUMBO ROZIJNEN HEIDE HONING

NORWEGIAN COD LIVER OIL

JENEVERBESOLIE

MULTI TOTAAL TABLETTEN

DUIVELSKLAUW

MANDERIJNEN CLEMENTINECASHEWNOTEN APPELPERENSTROOP

AMANDELMEEL BIO

CRANBERRY’S GEDROOGD LINDE HONING BLIK TOMATENSOEP

BLIK CHAMPIGNONNSOEP

WAARDEBON ZUIDVRUCHTENAFDELING

Sportschool Tijssen
Nieuws

Gelukkig zijn met jezelf
TWELLO.- Het verbaast ons dat wij 
nog steeds mensen tegenkomen die 
niet sporten noch iets aan beweging 
doen. Terwijl het bewezen is dat men-
sen die regelmatig fl exibel sporten 
meer energie hebben, maar ook meer 
van het leven genieten en gelukkiger 
zijn. Toch hebben we ons voor ons-
zelf redenen verzonnen om niet te be-
wegen te legitimeren, STOP DAAR-
MEE! Geen tijd? Onzin. Het gaat niet 
om tijd, maar om prioriteit. Weinig 
energie? Juist als je weinig energie 
hebt, is het verstandig om te bewe-

gen! Je lichaam gaat dan juist energie 
produceren. Heb je overwicht? Denk 
niet dat je eerst moet afvallen om te 
gaan sporten. Bewegen helpt bij het 
afvallen. Heb je artrose of pijn in je 
gewrichten? Je gewrichten worden 
gezonder als je gaan bewegen. Door 
niet te bewegen, zal artrose vererge-
ren. Herken je deze feiten?  Dan is het 
moment aangebroken om aan jezelf te 
gaan denken. De winteraanbieding: 
“10x sporten voor €.40,- en 50% kor-
ting op de zonnebank.”
Kijk op www.tijssen-sport.nl

Lieke en Jacqueline scoren goed in 
Nederlandse Kampioenschap Twirl 

DE VECHT.- Lieke Overvelde en 
Jacqueline Overmars van Twirl en 
Majorette Vereniging de Vecht had-
den zich het afgelopen jaar, door 
het behalen van voldoende punten 
op diverse Twirlwedstrijden, ge-
plaatst voor de voorronden voor de 
Nederlandse Kampioenschappen 
Twirl. Tijdens de voorronde in de-
cember wisten ze beide voldoende 
punten te behalen, om deel te mo-
gen nemen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen Twirl in Am-
sterdam in het weekend van 14/15 
januari.

Lieke Overvelde kwam het afgelo-
pen jaar voor het eerst uit in de ca-
tegorie Junior Beginner en plaatste 
zich ook al meteen voor de Neder-
landse Kampioenschappen. Tijdens 
de voorronde plaatste ze zich als 
tweede voor de kampioenschap-
pen, dus was de spanning en druk 
voor haar groot. Vol overgave ging 
zij de vloer op en zette een mooie 
routine neer, maar door de span-
ning belande ze toch net naast het 
podium. Een vierde plaats op de 
Kampioenschappen is iets waar je 
zeker trots op kunt zijn. Wat zal het 

volgende jaar 
dan wel niet 
brengen.
J a c q u e l i n e 
O v e r m a r s 
kwam in 2011 
voor het eerst 
uit bij de Seni-
oren en startte 
in de catego-
rie Senior In-
t e r m e d i a t e , 
waarna ze al 
heel  snel pro-
moveerde naar 
Advance (kam-
pioensklasse) 
Tijdens de 
voorronde was 
ze heel blij met 
haar 15e plaats, 
wat plaatsing 
betekende voor 
de kampioen-
schappen.
 
Dat het geen 
top 10 zou 
worden dit jaar 
was voor haar 
geen probleem, 

bij de top 15 behoren was voor Jac-
queline hetgeen wat ze als doel had 
gesteld het afgelopen jaar. Tijdens 
de kampioenschappen klom ze nog 
1 plaats omhoog en eindigde op de 
14e plaats.

Lieke en Jacqueline zijn tevreden 
met de behaalde prestaties en gaan 
weer samen met de andere leden 
van Twirl en Majorette vereniging  
hard aan het trainen, met als doel 
eind van het jaar weer geplaatst te 
zijn voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen.

Jacqueline en Lieke.

3.95Wintercocktail

4.50
3.75

Mosterd 
verse worst

Erwtensoep

500 gram

2 stuks

1 Liter

www.ter-weele.nl

RECLAME WEEK 4

Beste snert

Panklare bakschotel

aanbiedingen van de week

Wilt u graag dat uw kind . . .

Weer beter in zijn/haar 
vel komt te zitten 
Meer zelfvertrouwen krijgt?
Niet meer gepest wordt?
Weer met plezier naar school gaat?
Aansluiting vindt bij andere kinderen?
Niet over zich heen laat lopen?
Kan omgaan met vervelende opmerkingen van andere kinderen?

Op dinsdag 31 januari a.s. en vrijdag 3 februari a.s. start de nieu-
we weerbaarheidtraining van 8 lessen die gegeven worden door 
Rolf Tijssen. 
Kijk voor meer informatie op www.tijssenweerbaarheid.nl of in 
het Voorster nieuws van vorige week.
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Voorzitter VHC Twello 
neemt afscheid
TWELLO.- Afgelopen zaterdag 21 ja-
nuari zat het voor Henk-Jan Wijnber-
gen erop. Na een periode van drie-
enhalf jaar als voorzitter van VHC 
Twello nam hij afscheid. Zowel de 
hockeyclub als hijzelf kunnen te-
vreden terugkijken. ”Het waren be-
wogen jaren waarin hij voor de club 
veel heeft bereikt”, zei Hester van 
der Zaag, bestuurslid technische 
zaken in haar dankwoord aan de 
voorzitter. Verder: ”Vanaf de oprich-
ting in september 2008 tot aan de 
opening van het Rabohockeypark in 
2010 voerde Henk-Jan de regie. Hij 
was dag en nacht bezig om de doel-
stellingen om twee hockeyvelden 
te realiseren te kunnen bereiken. 
Hiervoor belde hij mij en anderen 
dan een paar keer per dag om zijn 
nieuwste ideeën te kunnen delen”. 
Maar dat was niet alles. Henk-Jan 
legde de samenwerking met stich-
ting Leergeld waardoor ook kinde-
ren die het minder hebben, kunnen 
sporten en hij voerde het maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen in. 
Tijdens zijn afscheidsspeech gaf hij 
aan dat dit alleen mogelijk is ge-
weest door sa menwerking met alle 
vrijwilligers binnen de club. Henk-
Jan heeft zijn voorzittershamer (een 
minihockeystick) voorlopig aan het 
bestuur overgedragen dat zijn taken 
waarneemt. Verwacht wordt dat zijn 
opvolger zich spoedig aandienen. 

Surprise
Het bestuur van VHC Twello had tot 
slot nog een verrassing voor Henk-
Jan in petto; de plek voor het club-
huis wordt namelijk omgedoopt tot 
het H.J. Wijnbergenplein. De laatste 
grote inspanning van de scheidende 
voorzitter is realisatie van de led-
verlichting geweest en even voor de 
winterstop kon die worden aange-
sloten. In de week van 13 februari 
kan ook op het hoofdveld iedereen 
van voldoende licht profi teren. Ook 
daaronder meetrainen? Aanmelding 
via de website www.vhctwello.nl.

Enkruiters naar Gelderse 
Kampioenschappen

Voorster Hippische 
Kampioenschappen 
VOORST.- In het weekend van 28 en 
29 januari wordt een begin gemaakt 
met de jaarlijkse Voorster Kampioen-
schappen voor paarden en pony’s. 
De acht deelnemende verenigingen, 
die samen de Stichting Voorster Hip-
pische Kampioenschappen vormen, 
zijn er helemaal klaar voor. De vele 
deelnemers ook.

De wedstrijden worden evenals 
voorgaande jaren weer op twee lo-
caties gehouden. Begonnen wordt 
in Empe, waar de deelnemers te gast 
zijn in de manege van de Oortvel-
druiters aan de Meeuwenbergweg. 
Het programma: op zaterdag 28 en 
zondag 29 januari dressuur pony’s 
en paarden, en op zondag 5 februari 
is er het springen voor de paarden 
en pony’s.
De tweede manche wordt verreden 

in Manege Voorst aan de Oude Zut-
phenseweg te Klarenbeek. Op zon-
dag 25  maart wordt het Voorster 
Kampioenschap afgesloten met de 
traditionele parade en de daaropvol-
gende prijsuitreiking. Aan de parade 
zullen alleen de deelnemers van de 
ponyklassen deelnemen. 

Zowel in de dressuur als in het 
springen, wordt gestart in alle disci-
plines. Tevens is het mogelijk in de 
dressuur voor punten te rijden als 
je tenminste in bezit bent van een 
geldige startkaart. Ben je niet in het 
bezit van een startkaart, dan kan je 
gewoon deelnemen aan het kampi-
oenschap als je lid bent van één van 
de onderstaande verenigingen. De 
wedstrijden beginnen rond negen 
uur in de ochtend en zullen de hele 
dag doorgaan. 

Basisschool Sjaloom naar de Arena

VOORST.- De kinderen van groep 7 
en 8 van cbs Sjaloom in Voorst kon-
den hun geluk niet op toen zij hoor-
den dat het gelukt was om toegangs-
kaarten te krijgen voor de wedstrijd 
Ajax - AZ afgelopen donderdag in 
de Arena in Amsterdam. 

In december hadden de kinderen 
van de groepen 3 t/m 8 voetballes-
sen gehad van de KNVB,  gegeven 
door een opgeleidde trainer. De op-
roep van de KNVB om de wedstrijd 
gratis bij te wonen, was dan ook 
een fantastische gelegenheid om dit 

voetbalproject op een unieke manier 
af te sluiten. 

Toestemming
Nadat toestemming voor de excursie 
was gekregen van de leerplichtamb-
tenaar, het betrof een schoolactivi-
teit, kon de reis geregeld worden. 
Om 10.38 uur vertrokken de kinde-
ren per trein naar Amsterdam met 
juf Evelien, meester Jasper, juf Ma-
rieke en juf Everdien.

Om 13.00 uur mochten ze de Arena 
in. Dat was wel een belevenis: Wat 
een mooi groot stadion. Om 14.30 
uur begon de wedstrijd. De eerste 
helft was zeer spannend. Wat kun-
nen 20.000 kinderen veel geluid ma-
ken. In de tweede helft scoorde AZ 
het winnende punt. 

De kinderen konden genieten van 
optredens van Kinderen voor Kin-
deren, Ralf Mackenbach en Djumbo. 
Wat een geweldige ervaring. Dit mag 
wel vaker…. Ajax en juf Gera, be-
dankt.

POSTERENK.- Na drie wedstrijden 
is het alweer bekent wie de eer van 
de kring Berkel IJssel hoog mogen 
gaan houden op de Gelderse Kam-
pioenschappen. Dit jaar worden de 
Gelderse Kampioenschappen voor 
de pony’s gehouden op 11 februari de 
dressuur en het springen op 18 febru-
ari. De ponydressuur wordt verreden 
in Hierden, Ermelo en Putten (de ac-
commodaties staan vast, alleen staat 
het nog niet precies vast welke klasse 
waar wordt verreden. Dit is allemaal 
te vinden op www.paardensportgel-
derland.nl )  De paarden rijden dres-
suur op 18 februari en wel in Voort-
huizen, Laag Soeren of Brummen, zij 
springen 11 februari in Nijkerk.

Veel succes
Voor de Enkruiters hebben wij 
twee kringkampioenen en een 
reservekringkampioen. Kring-
kampioen kun je worden door de 
beste combinatie te zijn over drie 
wedstrijden. Bij de paarden is dit 
Anouk Nijenhuis maar haar stoe-
re vos Cicero in de L1 dressuur. 
Bij de pony’s is kringkampioen Ce-
line van Veldhuizen met haar tover-
balpony Daisy, in het L springen. 
Reserve kringkampioen is Nikita 
Wilken met haar D pony Keandro 
Spirit in de L1 dressuur. Deze drie 
amazones zijn in hun klasse ook af-
gevaardigd naar de Gelderse kampi-
oenschappen, dames gefeliciteerd. 

Wij wensen alle amazones heel veel 
succes op de kampioenschappen.
Verder heeft Susan van den Belt een 
goed seizoen met beide pony’s, zij 
mag namelijk met haar E pony Lady 
Laguna in het L springen en met haar 
C pony Blitzie in het M springen la-
ten zien wat zij kunnen op de regio-
kampioenschappen. Leontine Bruin 
mag met de zwarte Brasil afreizen 
voor het M springen categorie D/E. 
Voor de dressuur mag Eva Rietkerk 
zich met haar stoere D pony Ginger 
laten zien in de klasse L1 dressuur. 
Joyce Pijnappel is met e pony Bungy 
in de klasse M1 dressuur, evenals 
Jordy Wilken met U play Spirit in het 
M springen paarden, eerste reserve. 
Dit betekent dat zij nu nog niet mo-
gen starten maar als er iemand uit 
onze kring uitvalt, bijvoorbeeld door 
ziekte of een blessure, dan worden 
ze alsnog gebeld en mogen ze alsnog 
hun kunsten vertonen. 

WWW. .NL
Bekijk onze nieuwe website:

Hobby Horse naar Gelderse 
Kampioenschappen

KLARENBEEK.- Tijdens de laatste 
selectiewedstrijd te Laag Soeren, 
hebben een aantal leden van Pony 
Club (PC) Hobby Horse met hun po-

ny’s weer laten zien wat zij konden. 
Er is door de leden “top” gereden. 
Liset Jans met haar pony Zoa, heeft 
ook deze wedstrijd winnend afgeslo-

ten met een 204 punten voor haar B 
proef Cat D/E, zij is Kringkampioen 
Berkel IJssel en gaat naar de Gelder-
se Kampioenschappen.
Ook voor Iris Hengeveld met Ian, de 
Clubkampioen, is de selectie zeer 
goed verlopen en mag ook zij zich 
Kringkampioen noemen, maar dan 
in de B dressuur Cat C. ook zij gaat 
PC Hobby Horse vertegenwoordigen 
op de Gelderse Kampioenschappen. 
Zoë van Asselt met Safi rah’s Spirit 
is derde geworden in de L1 dres-
suur Cat D/E over 3 wedstrijden en 
hiermee is zij eerste reserve, mocht 
er iemand uitvallen dan gaat mag zij 
alsnog naar de Gelderse.

PC Hobby Horse is een ponyclub 
met zo’n 15 leden waar veel aan-
dacht wordt besteed aan het indi-
viduele lid, door instructrice Judith 
Pannekoek-Klein Nulend. De leden 
hebben allemaal een eigen of een 
verzorgpony. Vanaf begin april, als 
het “weer” het toelaat, gaan de leden 
weer buiten lessen. De lessen starten 
om 18.30 uur. Wilt u komen kijken, 
dan kunt u de vereniging vinden 
aan de Oudhuizerstraat 19a te Kla-
renbeek.

Nu lessen de leden nog binnen bij 
manege Voorst op de zaterdagmid-
dag vanaf 16.30 uur tot 18.00 uur. 
De koffi e wordt vers gezet. Ook kunt 
u de website bezoeken: www.pchob-
byhorse.nl.

Liset Jans met haar pony Zoa.

Moeder en dochter 
Pannekoek vloeren hun 
tegenstanders opnieuw

TERWOLDE - Afgelopen zondag 
hebben Bianca en Sasha Pannekoek 
meegedaan met het Nederlands Kam-
pioenschap Karate van de WJKA in 
Lent. Aan dit toernooi deden veel 
verschillende karate instituten mee. 
Ook teams die ze nog niet eerder 
op de mat waren tegengekomen. 
Dat betekende voor alle deelnemers 
een lange dag met gevechten tegen 
tegenstanders met voor de meeste 

deelnemers onbekende eigenschap-
pen en kwaliteiten. Sasha werd 
uiteindelijk in haar derde.  Bianca 
won individueel zilver, maar met 
het team kata, samen met Melissa en 
Samantha Broekman werden zij ver-
dienstelijk Nederlands Kampioen 
bij de senioren. 
De volgende ontmoeting op hoog ni-
veau wordt de open Belgium Cup in 
Geluwe.



Jeugdfonds 
2012
In 2012 zetten we extra coöperatief 

dividend in. Hiermee kan Rabobank 

Gemeente Voorst nog meer lokale ini-

tiatieven en projecten mogelijk maken. 

Er is extra coöperatief dividend voor 

projecten en initiatieven met het thema 

'ontmoeten'. Op onze website leest u 

alle informatie hierover. Ook is er het 

Jeugdfonds 2012. Speciaal voor prachti-

ge ideeën van kinderen uit de gemeen-

te Voorst!

Jouw idee? Doe er wat mee! 
We stellen een bedrag van € 10.000 be-

schikbaar voor mooie ideeën van kin-

deren tussen de 8 en 14 jaar. Heb jij zelf 

een goed plan bedacht dat bijdraagt 

aan een leukere en mooiere leefomge-

ving? Beleeft een groep mensen plezier 

aan jouw idee? Wil je bijvoorbeeld iets 

leuks doen voor zieke kinderen of ou-

dere mensen in de buurt? Of wil je in 

jouw buurt een speelplek opknappen? 

Stuur dan je aanvraag in!

Meer informatie?
Wil je alles weten over het Jeugdfonds 

2012? Of heb je al een goed idee? Kijk 

dan op www.rabobank.nl/voorst, onder 

Coöperatief Dividend, voor meer infor-

matie en de spelregels.

Betrokken &  dichtbij.  
Rabobank. Een bank met ideeën. 

Rabobank Gemeente Voorst  |  januari 2012

 Rabo Senioren Service 
op 1 februari van start

Veilig bankieren
Wij doen er alles aan om u veilig uw bankzaken te laten rege-

len. Toch vragen wij u extra alert te zijn! 

Nooit vertrouwelijke gegevens doorgeven
Het komt helaas steeds vaker voor dat criminelen proberen vertrouwelijke 

gegevens van klanten van banken te achterhalen. Deel daarom nooit ver-

trouwelijke informatie, zoals pincodes of creditcardnummers, met anderen. 

Niet telefonisch, niet via e-mail en niet persoonlijk. 

Medewerkers van onze bank vragen nooit om deze gegevens. Ga niet op 

informatieverzoeken en verwijder mogelijke e-mails (klik niet op links in de 

e-mail). Op www.veiligbankieren.nl vindt u meer informatie en tips om vei-

lig te bankieren. 

Rabo Senioren Service 
Ook Gonny en Riet van de Rabo Senioren Service vragen nooit om vertrou-

welijke informatie en hebben niets van waarde bij zich. Omdat u zelf een af-

spraak met de Rabo Senioren Service maakt, weet u precies wie wanneer 

voor uw deur staat. Vertrouwt u het niet, belt u ons dan even? 

Cursus Rabo 
Internetbankieren 
U kunt tegenwoordig bijna alles regelen via internet. Ook uw bankzaken. Met 

Rabo Internetbankieren regelt u al uw bankzaken gemakkelijk vanuit huis. 

Even inloggen en u kunt alles wat u met de papieren map kunt en méér! 

Zoals: 

- binnen enkele seconden een bedrag overboeken

- het actuele saldo van al uw rekeningen inzien

- bij- en afschrijvingen per rekening inzien

- betaalopdrachten klaarzetten voor een latere datum 

- direct uw hypotheek, lening, verzekeringen inzien 

Komt u ook naar de cursus Rabo Internetbankieren?
Tijdens de cursus Rabo Internetbankieren informeren wij u graag over de 

mogelijkheden om via internet uw bankzaken te regelen. 

Dinsdag 28 februari  19.30-21.30 uur Café Dorpszicht, Terwolde

Donderdag 1 maart 14.00-16.00 uur Restaurant Pijnappel, Klarenbeek

Maandag 5 maart 19.30-21.30 uur Advieskantoor Rabobank, Twello

Woensdag 7 maart  14.00-16.00 uur  Het Geveltje, Voorst

U kunt zich aanmelden door te bellen met onze Particulierendesk op 

(0571) 287 300. U mag natuurlijk ook een e-mail sturen naar:

communicatie@voorst.rabobank.nl

Rabobank Gemeente Voorst

Dorpsstraat 24, 7391 DE  Twello

Postbus 19, 7390 AA  Twello

Particulierendesk  (0571) 287 300

Ondernemersdesk  (0571) 287 900

info@voorst.rabobank.nl 

www.rabobank.nl/voorst

Volg Rabobank Gemeente Voorst op Twitter via: @RaboVoorst

U vindt Rabobank Gemeente Voorst ook op www.linkedin.com

Heeft u suggesties of ideeën? 

Stuur dan een e-mail naar: info@voorst.rabobank.nl 

Openingstijden advieskantoor Twello

Maandag  13.00 - 17.00 uur en 18.00 - 20.00 uur (alleen op afspraak)

Dinsdag    9.00 - 17.00 uur en 18.00 - 20.00 uur (alleen op afspraak)

Woensdag    9.00 - 17.00 uur 

Donderdag    9.00 - 17.00 uur

Vrijdag    9.00 - 20.00 uur

@RaboVoorst

Speciaal voor oudere en minder 

valide klanten introduceren wij, 

per 1 februari, de Rabo Senioren 

Service. Als u niet gemakke-

lijk bij de bank kunt komen en 

toch hulp of advies nodig heeft, 

dan komen de adviseurs van de 

Rabo Senioren Service graag bij 

u thuis. 

Riet en Gonny, 
de seniorenadviseurs
Riet Vegterlo-Davelaar en Gonny 

Koopman zijn de seniorenadviseurs. 

Zij komen altijd op afspraak bij u thuis. 

U kunt overigens ook een afspraak 

maken met Riet of Gonny op ons ad-

vieskantoor in Twello. De adviseurs bie-

den praktische hulp bij het regelen van 

uw bankzaken en geven deskundig ad-

vies, maar hebben nooit geld of andere 

waarden bij zich. 

Rabo Geld Express
Als u niet naar de bank kunt komen en 

Ervaar het gemak van Internetbankieren
www.rabobank.nl/voorst

u heeft contant geld nodig, dan is de 

Rabo Geld Express misschien een uit-

komst. Het geld wordt dan thuis ge-

bracht. Er kan ook een familielid of 

naaste worden gemachtigd, zodat hij 

of zij namens u geld kan opnemen. Riet 

en Gonny vertellen u graag meer over 

de mogelijkheden. 

Eerste afspraken
Tijdens de afgelopen weken heb-

ben Gonny en Riet alle klanten, die 

de kantoren in Voorst, Klarenbeek en 

Terwolde nog bezochten, persoonlijk 

geïnformeerd over de sluiting van de 

kantoren en de introductie van de Rabo 

Senioren Service. De eerste afspraken 

met Gonny en Riet zijn al gemaakt. 

Afspraak maken? 
Wilt u meer weten over de Rabo 

Senioren Service of een afspraak maken? 

Belt u dan met onze Particulierendesk 

op (0571) 287 300.

Geldautomaten 
Ook na de sluiting van de kantoren kunt u bij de geldautomaten in Voorst, 

Klarenbeek en Terwolde geld opnemen. Het is ook mogelijk uw chipknip op te 

laden.


