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Autobedrijf Jos Willems Twello
Weteringstraat 4, (bedrijventerrein Engelenburg) Twello

Tel. 0571 - 27 30 35, www.joswillems.nl

APK-keuring

vanaf29.95

Aankoop-begeleiding vanaf
e 475,-

www.vdbeltaankoopmakelaars.nl

Duistervoordseweg 5
7391 CA Twello

Telefoon (0571) 27 07 40
www.steendijkmodeschoenen.nl

WINTERWINTER
& KOU!& KOU!

WIJ HEBBEN 
WIJ HEBBEN 

VOLOP WARME 
VOLOP WARME 

LAARZEN OP 
LAARZEN OP 

VOORRAAD!!!
VOORRAAD!!!

Twelloseweg 79, Terwolde, tel.: 0571-292056   GRATIS parkeren!

Sfeervolle modezaak met grote keus!

Al 25 jaar een begrip 
in de regio!

Veel modevoor kleineprijsjes

* Alle artikelen met aktielabel *V
ra

ag
 n

aa
r 

de
 v

oo
rw

aa
rd

en
 in

 d
e 

w
in

ke
l.*

MAGAZIJNOPRUIMING
3 Halen 

1 Betalen
5,- 5,-

15,-

15,-

10,-

10,-
7,50

7,50

7,50
15,-

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30

5,50
Tulpen

2 bos

snowboots - mutsen - shawls 
thermokleding - jacks  

handschoenen

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
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SCHAATSEN!

Nu volop voorradig! zie pag 25

Stefan Groothuis 
Wereldkampioen sprint

Rommel gezocht
TWELLO.- Muziekvereniging ”St. Caecilia” is weer op zoek naar aller-
lei spullen als antiek en curiosia. In juni zal de jaarlijkse rommelmarkt 
worden gehouden hetgeen betekent dat het rommelteam vanaf half fe-
bruari weer op pad zal gaan. Bel nu en het komt snel langs.

De rommelmarkt van ”St. Caecilia” 
is inmiddels een Twellose traditie ge-
worden. Vanwege de inzet voor het 
dorp is het actieteam zelfs voor een 
gemeentelijke Pluim genomineerd. 
Daarop zijn de leden uiteraard trots, 
maar de plicht roept. Dit betekent dat 
vanaf half februari de bekende vracht-
wagen van ”Oskar’s Interieuradvies” 
weer door het dorp rijdt. Daarop zitten 
de mannen die op zoek zijn naar meu-
bels, bestek, kopjes, speelgoed of een 
oude radio. Gestopt wordt ook voor 
gieters, voetballen, vazen, gereedschap 
en andere zaken die antiek dan wel 

curieus zijn of wat daarover nog meer 
valt te bedenken. Graag wordt dan ook 
voor ieders deur halt gehouden. Bel 
rommel- en antiekexpert Louis Debets 
(0571-274190) en hij komt zo snel als 
mogelijk even langs. ”St. Caecilia” is 
tenslotte meer dan muziek alleen.

VOORST.-  Stefan Groothuis (30) kan aan zijn indrukwekkende schaats-
successen een wereldtitel toevoegen. Zondagavond behaalde hij tijdens 
de WK Sprint in het Canadese Calgary de wereldtitel door een formi-
dabele 1000 m te rijden. Met zijn tijd 1.06,96 reed hij tevens een Neder-
lands record. 

Stefan Groothuis is de vierde wereld-
kampioen uit Nederland, na Jan Bos 
(1998) en Erben Wennemars (2004 en 
2005). “Eindelijk”, verzuchtte Stefan, 
toen hij was bijgekomen van zijn ron-
dedans  met coaches en anderen die 

van 136,810. Het sprintrecord was tot 
zondag in handen van de Canadees Je-
remy Wotherspoon met 137,230 pun-
ten (uit januari 2003). Dinsdag kwam 
hij terug in Voorst, waar de buurt had 
gezorgd voor een versierd huis. Dins-
dagavond vond er een grootse huldi-
ging plaats in een tent aan de Wilhel-
minaweg in zijn woonplaats o.a door 
burgemeester Jos Penninx. Schoolkin-
deren begeleidden hem van zijn huis 
naar de feesttent.

Buurtbewoners hebben de tuin versierd en op de garagedeur een grote foto gemonteerd 
voorzien van gouden linten.

Wie is er 
geboren op 
29 februari?
TWELLO.- Geboren wor-
den op 29 februari heeft het 
nadeel dat je maar eens in 
de vier jaar op 29 februari 
je verjaardag kunt vieren. 
Mevr. Fransen uit Voorst 
stuurde een berichtje naar 
de redactie met het verzoek 
om hier eens aandacht aan 
te besteden. 

Zij gaf aan dat het Voorster 
Nieuws wel ieder jaar aan-
dacht besteed aan het eerst ge-
boren jongen en meisje in het 
nieuwe jaar maar dat er geen 
aandacht wordt geschonken 
aan diegene die op 29 febru-
ari jarig zijn. Het is een leuke 
suggestie waar wij als krant 
graag aan mee willen werken. 
Diegene die op 29 februari zijn 
geboren kunnen vanaf nu rea-
geren en ontvangen dan op 29 
februari een verrassing van het 
Voorster Nieuws .

Actie voorwaarden
Wie is er geboren op 29 fe-
bruari? Bent u geboren op 29 
februari en woont u in het ver-
spreidingsgebied van Voorster 
Nieuws, stuur dan een kopie 
van uw legitimatiebewijs of 
rijbewijs, voorzien van uw 
adres en telefoonnummer naar 
Uitgeverij Voorster Nieuws, 
Stationsstraat 17, 7391 EG 
Twello dan nemen wij zo snel 
mogelijk contact met u op.

Nieuwe 
wereldburgers 
Karlijn en Gijs 
eerste baby’s 2012

*

*

*

Voorlezen op de 
peuterspeelzalen

Nieuwe Teugenaren 
ontvangen 
welkomstmand

Oproep actie

bij hem in de buurt waren op het mid-
denterrein. Ook zijn familieleden op 
de tribune deelden in de feestvreug-
de. Stefan behaalde zijn titel met een 
nieuw wereldrecord punten. Hij kwam 
na vier afstanden tot een puntentotaal 



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

 

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

Nijverheidsstraat 27  7391 ZT  Twello

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

n Steengoed in maatwerk

  Bel voor meer informatie of een afspraak met 
06-14 77 32 22 info@mondhygienetwello.nl

   of kijk op: www.mondhygienetwello.nl
Mondhygiene Twello/ Verdistraat 6/ Twello 

info@mondhygienetwello.nl

Mondhygiene Twello
Een gezonde mond 
een gezond lichaam!

Voorkomen is beter dan genezen!

Bespaar op uw tandartskosten, start met preventie!
• ’s Avonds en in het weekend naar de mondhygiënist!
• Mondzorg adviezen voor kinderen en volwassen.
• Preventie van gaatjes en bloedend tandvlees.
• Prettige en professionele behandeling
• Geen wachttijden.

Helena van der West

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  

Wet bodembescherming

Duistervoordseweg 100 in Twello

Kennisgeving

Vaststelling besluit bodemsanering
Op 12 januari 2012 is door Woningstichting 

Goed Wonen een melding op grond van de 

Wet bodembescherming ingediend.

Er is gemeld dat de bodem op de 

Duistervoordseweg 100 in Twello, 

gemeente Voorst verontreinigd is. Ook 

heeft Woningstichting Goed Wonen een 

saneringsplan ingediend, waarin staat hoe 

men deze verontreiniging gaat aanpakken.

Rechtsmiddelen
Voor het vaststellen van deze besluiten 

wordt de zogenaamde “verkorte” 

procedure gevolgd. Dit betekent dat de 

besluiten niet ter inzage zal worden 

gelegd. 

Belanghebbenden kunnen reageren op 

deze kennisgeving.

Op verzoek wordt een afschrift van onze 

besluiten toegezonden.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u 

uw reacties toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 27 januari 2012, 

zaaknummer 2012-001300 / GE028500259

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Museumcafé aan de IJssel 
Voor uw verjaardag, personeelsdag of receptie

Heerlijke lunches en buffetten
Ook voor boottochten, valkenieren en meer!

www.dekribbe.nl - 0571 - 26 25 22

DE VALE WEIDE 
bloemen en planten

TWELLO
Dorpsstraat 21a
 (0571) 27 04 30

Ook voor al uw

Rouw- en 
trouwwerk 

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

Johan van de Kamp
en 

Debbie Kerkmeijer

geven elkaar op 10-02-2012 de hand
dit moet natuurlijk in de krant!

Soms moeten we over bergen en door dalen, 
maar door de liefde zullen we niet verdwalen.

In Zweden is het nu koud en guur, 
maar voor ons een groot avontuur!
Iedereen die ons uit wil zwaaien, 

je kunt het al raaien...
een receptie zullen wij geven 
om ’t glas met ons te heven

Locatie: De Peerdestal, Zutphensestraatweg 
50, 6955 AK  Ellecom van 15.30 tot 17.00 uur.
Heb je geen kaart ontvangen dan kun je dit 
als uitnodiging beschouwen

Mocht je ons iets willen schenken
dan kunt u aan ons spaarvarken denken

Johan en Debbie, 
Voorsterweg 153a, 
6975 AD Tonden

Trimenzo Zorg aan Huis is voor de 
zorgteams in Twello en Voorst op zoek 
naar kandidaten voor de functies

Verzorgende
Verpleegkundige 

Meer informatie: www.trimenzo.nl

deskundig en dichtbij

 

Peerfect IImage 
Dé schoonheidssalon waar u tot rust komt 

Voermanstraat 29 
7391 NV  Twello 

Tel: 0571-84 10 12 
info@perfect-image.nL 
www.perfect-image.nl 

Nieuw in Twello 

Valentijnsbehandeling 
75 minuten € 45,-- 
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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 bel-
len 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, 
Parkelerweg 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 kun-
nen wonen, zorgen wij voor per-
soonlijke verzorging en verpleeg-
kundige zorg. Wij zijn dag en nacht 
bereikbaar, 7 dagen per week,  via 
telefoonnummer 0900-8856 (lokaal 
tarief) Bezoekadres: 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 
kantoor: Marktplein 15 in Twello.

YUNIO OOST GELDERLAND 
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio 
(lokaal tarief), 24 uur per dag be-
reikbaar voor kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg

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 BEPER-
KING 
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.meeve-
luwe.nl 

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren
zaterdag 10.30 tot 11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag be-
reikbaar (0571) 27 26 24. Molen-
straat 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 ope-
ningstijden kunt op werkdagen van 
16.30-20.00 en op zaterdag, zon- en 
feestdagen van 10.00-16.00 uur te-
recht bij Zorgcentrum de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Voor 
al uw vragen op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn, bel met ZorgS-
aam 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

-   30 minuten fitness

-   trainen met toestellen

-   bewegen op muziek

-   speciaal ontwikkeld 

      voor vrouwen

-   sporten op het tijdstip 

     wanneer het jou uitkomt

-   persoonlijke begeleiding

-   geschikt voor jong en oud

-   maandelijks meten 

    en wegen

-   gezond gewichtsverlies

-   spierversteviging

-   conditieverbetering

Bel nu voor een gratis rondleiding, figuuranalyse en een week lang gratis sporten!

Zaterdag 4 februari
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
pastor Brummelhuis.
R.K.kerk De Vecht, 19.00 uur pastor 
Brylak.

Zondag 5 februari
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
Y. van Neck.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde/De Vecht, 09.00 
uur De Vecht, 10.30 uur Terwolde 
drs. H. Boon.
Prot.gem. Twello Dorpskerk, 10.00 

uur ds. J. Slob en ds. R. Ratih.
H.Hartkapel ´tWezeveld, 09.30 uur 
dhr. P. Thöni.
Prot.gem. Voorst, .
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. G. 
Marchal.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. K. 
Roffel.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastoor Rekveld.
R.K.kerk Klarenbeek, 10.00 uur 
werkgroep.
R.K.kerk Bussloo, 10.00 uur pastor 
Brylak.
Herv.Geref.Evang.Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. Ch. V/d Valk, 17.00 
uur ds J. van Daalen.

Oecumenische Omroep Voorst
Voor verzoeken kan men zich rich-
ten tot de bekende adressen.

Harde werkers met schop, bijl en een hijstoestel? Weet iemand er meer van of wellicht waar het 
is.
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

Foto week 3
Het zijn de twee elftallen van de schrijvers van het stadhuis en het kantoor en de leidinggevers van Zendijk (Co-
veco). Broederlijk waren ze even voor de wedstrijd begon, die in 4-2  overwinning voor de ambtenaren eindigde. 
Links het elftal van Zendijk van links naar rechts; Stokking, Roel van Ingen, Jaap Smies, Karel van Tent, Mijdam, 
Hans Dekker. Onder: Jan Roelofs, Landcroon, Westraten, Jan Post en Boudewijns. Rechts de ambtenaren. Van 
links naar rechts: Theo Driessen, Willemsen, Dijkhuis ? ? Harm Martens, ? ? Onder laatste twee rechts W. van 
Gemst en Woelders. Deze wedstrijden werden altijd op Koninginnedag gespeeld. Deze wedstrijd was rond 1960. 
De foto is gemaakt door Jan Koster. De reacties kwamen van Hans Dekker, W. van Gemst uit Twello en Hofstede 
uit Wilp.

Reacties foto week 4
Het adres van de woning in Voorster Nieuws van 25 januari (week 4) is Rijksstraatweg 18 in Gietelo. In 1983 werd 
deze woning door José Bekhuis en Freek Wagenaar gekocht van de fam. Albers. De serre was toen al verplaatst 
van de westzijde naar de oostzijde. In 1908 werd de woning in de toen in zwang zijnde bouwstijl in kalkzand-
steen opgetrokken, net als enkele omliggende woningen die in dezelfde periode gerealiseerd werden. Opdracht-
gever was dhr. G.W. Hendriks, aannemer te Voorst.  In de jaren tachtig werd het een gemeentelijk monument. 
De beide eiken voor de woning zijn in de loop der jaren gerooid en de tuin is in een andere stijl aangelegd en 
voorzien van een ander hekwerk.
“De expositie Verenigingen in heden en verleden is nog te zien tot 12 februari: vrijdags van 15.00 tot 18.00 uur, 
zaterdags en zondags van 13.30 tot 17.00 uur in galerie de Statenhoed, Dorpsstraat 11 in Twello. Op afspraak 
kunt u ook op dinsdag en woensdag een kijkje nemen. U bent van harte welkom.“

De volgende reactie is van Ineke Albers (Terwolde)
De foto uit de rubriek “uit het archief” Voorster Nieuws d.d. 25-01-2012, is het huis geweest van mijn opa en 
oma. Het huis staat aan de Rijksstraatweg in Voorst. Mijn opa en oma (Evert-Jan Albers en Hermina Albers-te 
Wechel) hebben daar heel wat jaren gewoond, nadat zij hun boerderij (Achter Het Holthuis 7 te Twello) over 
hadden gedaan aan hun enige zoon (Jan Albers - mijn vader) en toen verhuisden mijn opa en oma naar de Rijks-
straatweg te Voorst. Op de foto staat er aan de rechterkant van het huis een serre, maar die is later verplaatst naar 
de linkerkant, de zon-kant. Het was een fi jn en ruim huis, met heel veel mooie kamers. 
Ik herinner me nog vaak de logeerparijen bij mijn grootouders, ik kon echt niet slapen van al die auto’s die ik op-
eens hoorde toen ik bed lag. Dat was ik Achter Het Holthuis immers niet gewend. Mijn groot ouders waren hele 
lieve mensen, oma heeft mij breien geleerd, en we gingen altijd even naar Bakker Bril voor een lekker broodje uit 
de steenoven. En heel veel wandelen. Opa was het liefst bezig in zijn enorme grote groente tuin achter het huis 
in Voorst. Mijn tweelingzus en ik gingen dan vaak daar rode besjes plukken voor in de yoghurt. 
Later zijn mijn opa en oma weer terug verhuisd naar Twello, het huis in Voorst is toen verkocht aan iemand uit 
het onderwijs, ik weet de naam van diegene niet meer. Of hij er nu nog woont is mij niet bekend.
Reacties kwamen verder van mevrouw D. Fransen, de familie Wilbrink en de heer E. Albers.



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

MAAKT SIERADEN BETAALBAAR
MAAR OOK DE REPARATIES!

Brinkgreverweg 106-108 - Tel. (0570) 63 06 00

J U W E L I E R

www.juwelier-elbo.nl

Samen en 
 persoonlijk

Sensire wijkzorg
U kunt genieten van het leven, want wij zorgen voor 

u als dat nodig is. Dichtbij, persoonlijk en vertrouwd. 

Als u hulp of zorg nodig heeft, is ons kleinschalige 

wijkteam uw aanspreekpunt. Overdag, maar ook ‘s 

nachts kunt u op ons rekenen. Bij zorg van Sensire 

voelt u zich thuis. Welkom bij Sensire!

Voor meer info: 24 uur per dag bereikbaar
0900 - 88 56 (10 ct/min) www.sensire.nl

Bij zorg van Sensire
voelt u zich thuis

‘Een helpende hand 
is soms heel welkom.’

Medewerker Vastgoed   
(36 uur per week) 

Meer informatie op www.zozijn.nl

Zozijn is een professionele dienstverlener, die kinderen
en volwassenen met beperkingen ondersteunt om te
komen tot ontwikkeling, regie over hun eigen leven en
deelname aan de maatschappij.
Zozijn heeft Gelderland en 
Overijssel als werkgebied.

Binnen de afdeling Onderhoud & Techniek (onderdeel van Vastgoed) zijn we

op korte termijn op zoek naar een

Zelf Mollen leren 
vangen in één dag?

op 3 maart 2012 
Locatie Teuge

Kosten €65, pp Incl. lunch.                                       
Info 0594-503005 of  info@mollencursus.nl 

-
-
-
-
-
-
-

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

Installeren met overleg

info@tibt.nl     www.tibt.nl

Technische
      Installaties
     Borger
    TWELLO

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2012

VOLGENDE EERSTEVRIJDAGVANDEMAAND-
BORRELHAPUURTJE

VRIJDAG 2 MAART

SLIBTONGETJES
IN ROOMBOTER GEBAKKEN

12,50

MAGRET DE CANARD
GRAND MARNIER SINASAPPELSAUS

14,50

H.W. Iordensweg 3
tel. (0571) 27 15 14

www.taverne-twello.nl
welkom@taverne-twello.nl
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DE AED’S ZIJN GEDURENDE 
OPENINGSTIJDEN BESCHIKBAAR OP DE 
VOLGENDE LOCATIES:

Bussloo
Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

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

Empe
Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

Klarenbeek
Brandweer Klarenbeek
Klarenbeekseweg 127
Sportclub Klarenbeek 
Bosweg 12
Bakker Jan Stok 
Hessenallee 4
Fam. van Ittersum 
Elizabeth Hoeve 30
Fam. Borgonje 
Hoofdweg 23
Fam. Bruin 
Zutphenseweg 242
Huisartsenpraktijk
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
Donizettiplaats 50
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!

Dierenartsenpraktijk       De Driehoek

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

TwelloKlarenbeek
Zutphenseweg 50

7382 AM Klarenbeek 

ma/vrij 8.15-18.00 uur 

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

Nieuws en tips 
van dierenartsenpraktijk de Driehoek

Onze activiteiten van 
februari op een rijtje
Februari is inmiddels traditiegetrouw de maand van de gebitscontrole 
bij huisdieren. Twee weken geleden was dit al te lezen in deze rubriek. 
Hieronder  onze aanbiedingen op een rijtje. Zie ook onze site onder het 
kopje ‘nieuws’.

• U kunt deze maand in Klarenbeek en Twello gratis een 
 professionele gebitscontrole bij uw hond of kat laten uitvoeren. 
 Om wachttijden te voorkomen kunt u het best een afspraak 
 hiervoor maken.
• U krijgt in februari bij ons 10% korting op tandverzorgende 
 producten en -voeding voor de gezelschapsdieren. 
 Op een gebitsbehandeling (bijvoorbeeld tandsteenverwijdering 
 en polijsten onder sedatie) krijgt u deze maand 10% korting.

Verder is er in februari in samenwerking met de dierenbescherming 
een chipactie: alle poezen en katers die in de maand februari bij ons 
gecastreerd of gesteriliseerd worden op uw verzoek gratis gechipt en 
geregistreerd! Fijn als de kat zoek raakt en elders aangetroffen  wordt. U 
bent dan snel herenigd… Lees op onze site waarom wij denken dat het 
verstandig is de poes of kat op tijd te laten ‘helpen’…

Tot  ziens in één van onze praktijken!

Nieuwe wereldburgers Karlijn en 
Gijs eerste baby’s 2012
TWELLO.- De twee nieuwe we-
reldburgers, die dit jaar aanspraak 
maken op het geschenkenpakket 
van de actie ‘’eerstgeborene’’ in 
het verspreidingsgebied van het 
Voorster Nieuws, zijn Karlijn Ma-
cLean en Gijs Boerkamp.

De actie eerst geborenen van het 
nieuwe jaar is nog steeds ongekend 
populair. De ouders die in de maand 
januari een baby verwachten ver-
keren na de geboorte altijd in span-
ning of hun zoon of dochter tot de 
allereerste behoort. De titel van eerst 
geboren jongen van 2012 gaat naar 
Gijs-Peter, hij is de zoon van de aan 
de Rijksstraatweg in Voorst wonende 
Steven en Marleen MacLean. De ou-
ders van Gijs-Peter zijn overgelukkig 
met de geboorte van hun zoon die 
op 15 januari j.l. ter wereld kwam. 
Gijs kan al rekenen op een speelka-
meraadje n.l. de 2-jarige broer Jan.
Eerste meisje is Karlijn-Johanna ge-
worden, zij is de dochter van Johan 
en Rebecca Boerkamp. Karlijn zag 
op 16 januari om 05.22 uur het le-
venslicht. De supertrotse ouders, 
wonende aan de Schoolstraat in 
Twello zijn al in het rijke bezit van 
dochter Kyra, die met de door haar 
zelf vervaardigde geboortekaartjes 
de familie en vrienden op de hoogte 

Steven en Marleen MacLean en de 2-jarige Jan samen met de nieuwe 
aanwinst Gijs-Peter die op 15 januari j.l. ter wereld kwam.

Johan en Rebecca Boerkamp koesteren de op 16 januari j.l. geboren 
Karlijn Johanna.

bracht van het heugelijke nieuws. 

De gelukkige ouders van Karlijn en 
Gijs willen bij deze de onderstaande 
adverteerders hartelijk danken voor 
het geweldige geschenkenpakket dat 
zij mochten ontvangen:
Accent Goudsmederij/juwelier
In de Soete Suikerbol
De Valeweide
Bakker Bart

Profi le Hafkamp
Autobedrijf Vos
Faunaland Twello
Steendijk Modeschoenen
Bouwmarkt Multimate
DA Twello
Daantje Kindermode
Boekhandel Oonk
Expert Twello
Vorderman Tuinmeubelen
Limburgia Vlaaispecialiteiten

My Way mode
Centro House of Jeans
Etos
M+M wolpost
Van Brummelen Bloemen

Rabobank
Schoenen Van Rein
Hans Hartgers Horloger/juwelier
Sport 2000 Buitink
Nicolle Mode.



LEEG VERKOOP 
BIJ NICOLLE

VAN DE WINTERCOLLECTIE

3 HALEN
1 BETALEN*

U ONTVANGT HET 2E EN 3E ARTIKEL GRATIS
EN NOG VEEL MEER KOOPJES

* (uitgaande van de duurste, uitgezonderd extra aanbiedingen en enkele artikelen)

Maand februari
Voorgerecht:

Duo van Wild zwijn en hertencarpaccio met honingsaus 
en een kletskop van Oude kaas.

Hoofdgerecht:
Zacht gegaarde kalfslende met paddenstoelensaus geserveerd 

met warme seizoens-groenten, huisgemaakte frites en een frisse salade

Nagerecht:
Chipolata bavaroise met marasquinsaus afgegarneerd met slagroom

Elke maand stelt onze chef-kok 
een heerlijk 3-gangen diner samen voor slechts 25 euro

Kijk ook op onze website voor onze speciale Valentijnsmenu!

Openingstijden: 

d i     11 .00  -  00 .00
wo  11 .00  -  00 .00
do   11 .00  -  00 .00
vr   11 .00  -  01 .00
za   11 .00  -  01 .00
zo   11 .00  -  00 .00

Schoolstraat 10
7391 DA Twello
info@deheerenvantwello.nl
www.deheerenvantwello.nl

Lunch  Dinner  Lounge  Party’s  Lunch  Dinner  Lounge 

Tel (0571) 273473Open Dag 
BouwStarters

8 februari
13.00-20.00 uur

Sleutelbloemstraat 69b, Apeldoorn
Telefoon: [055] 366 4587
info@bouwstarters.nl  www.bouwstarters.nl

VMBO BEROEPENWEDSTRIJD
TIMMEREN EN METSELEN. 7 en 8 februari
tijdens Open Dag van BouwStarters 

“ W I J  M A K E N  V A N  J O U  D E  C O M P L E T E  V A K M A N ”

De zaden 2012 zijn er
• Groenten, kruiden en bloemen
• Plantuien, sjalotten en knofl ook
• Ook een ruim assortiment biologische   
 zaden, zaden van eetbare wilde planten,   
 vergeten–  en exotische groenten en kruiden.

Nu de tijd om de eerste tomaten, paprika en pepers te zaaien. In een 
bakje op je vensterbank.  We hebben ze in heel veel soorten! 
Bij dooi weer kun je buiten ook al spinazie, bloemkool, peulen, 
capucijners, tuinbonen, bospeen en veldsla zaaien.  In de kas is het o.a. 
tijd voor raapstelen en rucola!

• Pootaardappels kunnen nu besteld worden! 
 Per email of via de formulieren in onze winkel. 
• Ook onze collectie Fruitbomen en struiken is weer op peil.

De winkel is geopend woensdag tot en met zaterdag.
Vanaf 1 maart is de winkel ook weer op dinsdag geopend.

Hof van Twello
Rijksstraatweg 17a
7391 MH Twello
info@hofvantwello.nl
www.hofvantwello.nl
tel. 06-12635320

AKTIE: Nu 6 jarige geënte walnoten   

Dit jaar geplant, volgend jaar al volop noten. 
(Bucaneer en Broadview). 

5 bomen voor € 100,00.

€ 23,50 van € 37,50 voor
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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.

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 06-57220191

Feestje voor groep acht 
na Citotoets
TWELLO.- Leerlingen uit groep 8 moeten de komende weken fl ink blok-
ken voor de Citotoets. Maar is die toets eenmaal achter de rug, dan zijn 
ze vrijdag 10 februari van harte welkom bij de After-Cito-party op het 
Veluws College Twello. 

Het Veluws College Twello nodigde 
vorig jaar voor het eerst alle leerlin-
gen uit groep acht uit voor een After-
Cito-party. Dat was zo’n succes dat 
de school heeft besloten om dit jaar 
weer het feestje te organiseren om 
het einde van de Citotoets te vie-
ren. Tussen 19.00 en 21.00 uur is er 
van alles te doen in het Veluws Col-

lege Twello, zoals spelletjes en een 
workshop breakdance en natuurlijk 
is er muziek. Ook krijgen de kinde-
ren een drankje en wat lekkers. Om 
alle leerlingen uit groep acht uit te 
nodigen voor het feest brachten de 
huidige brugklassers de afgelopen 
tijd een bezoek aan hun oude basis-
scholen. 

Top tijd voor de rookworstenactie
TWELLO.- Afgelopen weekend was 
het dan zover. Scouting de Vundelaar 
hield weer zijn jaarlijkse worstenac-
tie. Voor deze actie had de Vunde-
laar de handen weer in één geslagen 
met Buurman Vleesch en vis. Met de 
vries kou in het vooruitzicht moest 
de verkoop van de rookworsten  ze-
ker slagen. De leden van de Vunde-
laar zijn vrijdagavond en zaterdag 
overdag de straten van Twello afge-
gaan om te verkopen. Met het zon-

netje er bij was  dit een groot succes! 
Nieuw dit jaar waren de Vunda’s, de 
speltak voor mensen met een beper-
king, ook zij liepen dit jaar mee. De 
speltak die het beste heeft verkocht 
staat nog een verrassing te wachten. 
Wij willen alle leden die zich heb-
ben ingezet erg bedanken, want de 
actie is erg hard nodig! Natuurlijk 
gaat ook onze dank uit naar Jurgen 
Buurman, want zonder worst is er 
geen worstenactie.  

Reumapatiëntenvereniging 
Deventer e.o. start project 
TWELLO.- De reumapatiëntenvereniging Deventer is gestart met een 
nieuw project. Samen met Fysiopraktijk “De Boombosch” en zwembad 
“De Schaeck” in Twello kunnen mensen met Reuma of Artrose zwem-
men en bewegen in extra warm water, ook de vloer van het bad is hier-
bij in hoogte verstelbaar.

Fysiotherapeute Anita  Wesselink van 
“De Boombosch” gaat voor alle deel-
nemers een programma ontwikkelen. 
Hierbij kan iedereen op zijn of haar 
eigen wijze aan het programma deel-
nemen. Iedere dinsdagmiddag krijgen 
de deelnemers één uur begeleiding 
in het doelgroepenbad van zwembad  
“De Schaeck”, waarbij men naast het 
groepsprogramma, ook een deel van de 
tijd het eigen programma kan uitvoe-
ren. Alle deelnemers zijn lid van de 
reumavereniging Deventer en kunnen 
daardoor in aanmerking komen voor 
vergoeding van een deel van de kosten 
door hun zorgverzekeraar. Mede door 
een grote fi nanciële bijdrage van het 
Reumafonds  is het project mogelijk 
geworden  en hoeven de deelnemers, 

buiten hun lichamelijke inspanning, 
maar een kleine fi nanciële bijdrage 
te leveren. Omdat het zwembad in 
Twello zeer centraal ligt in de driehoek 
Deventer-Zutphen -Apeldoorn wil de 
vereniging ook leden van Apeldoorn 
en Zutphen, tegen een kleine vergoe-
ding, in de gelegenheid stellen om deel 
te nemen aan dit nieuwe project. Zij 
hoeven hiervoor niet extra lid te wor-
den bij de vereniging in Deventer. Het 
wordt steeds duidelijker dat bewegen, 
in welke vorm dan ook, heel erg goed 
is voor mensen met reuma of artrose. 
Mensen die nog geen lid zijn van de 
vereniging kunnen telefonisch infor-
matie vragen bij de secretaris van de 
vereniging of per email. Tel.secr. 0570-
564114  Email: rpvdeventer@unet.nl

Begeleid zwemmen voor reumapatiënten. 

Brandweer redt vrouw uit IJssel

DE WORP.- Hulpdiensten zijn afgelopen donderdag massaal uitgerukt om 
een verwarde vrouw uit de IJssel te redden. Ze was rond half tien die och-
tend vanaf de Wilhelminabrug in het water gesprongen. Door de hoge wa-
terstand belandde ze in een boom in de uiterwaarden aan de zijde van De 
Worp. Met een bootje wist de brandweer de fl ink onderkoelde vrouw op het 
droge te brengen. Per ambulance is ze overgebracht naar het ziekenhuis in 
Deventer. 

Links op de foto is te zien hoe de brandweer de vrouw naar een gereed 
staande ambulance brengt. 

Geert Willemsen na bijna 
45 jaar afscheid van Nikkels 
TWELLO.- Bijna 45 jaar heeft Geert Willemsen voor Nikkels bouwbe-
drijf gewerkt. Eerst als metselaar en later als isoleerder. De laatste jaren 
was hij als schilder in de werkplaats te vinden. Geert heeft veel zien 
veranderen en hij vindt het nu tijd om met pensioen te gaan. 

Afgelopen week nam hij afscheid. 
En zijn collega’s lieten dat natuur-
lijk niet ongemerkt voorbij gaan. Bij 
de ingang van de werkplaats begon 
het feest al. Collega’s hadden slin-
gers opgehangen en op een groot 
bord was te lezen: ‘Geert Willemsen 
gaat met de VUT’. Voor Geert stond 
in de werkplaats nog een verras-
sing te wachten. Slingers, een zak 
cement, een bouwhelm en een ge-
dicht. Geert vond het een mooi af-
scheid. Toen hij bij Nikkels begon 
te werken, waren er 20 collega’s. In-
middels zijn dat er 150 geworden. 
Ook het werk is veranderd. Geert: 
‘vroeger sjouwden we alles met de 
hand. Zakken cement, balken en 
bakstenen. Nu gaat het meer ma-
chinaal. Ook is het materiaal lichter 

Geert gaat met de VUT.

geworden. Een zak cement woog 
vroeger 50 kilo, nu is dat 25 kilo. 
Veel gemakkelijker te tillen dus.’ 
Nu hij met pensioen gaat, heeft 
Geert meer vrije tijd. Wat gaat hij 
daar mee doen? Geert: ik ga lekker 
vissen, dat is mijn grote hobby. Ook 
ga ik op vakantie, samen met mijn 
vrouw. Ik heb een mooie tijd gehad 
bij Nikkels en ik kom vast nog wel 
eens langs op de werkplaats.’ 



Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

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

Twello vanaf € 7,50 incl. bezorging
Terwolde vanaf € 7,75 incl. bezorging

Weteringstraat 7 | Twello | Telefoon (0571) 27 17 12
www.overmars-tuinenpark.nl

TTTIIIEEELLLBBBUUURRRRGGGEEEERRRR
VVVVEEEEEEGGGGMMMAAACCCHHHHIIIINNNNEEEESSSS

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

Schoonheidssalon Beautycol bestaat 2 jaar!!
Om kennis te maken met een van deze nieuwe behandelingen en het 2 jarig 
bestaan van de salon te vieren is er daarom een geweldige actie die geldig is tot 
vrijdag 17 februari 2012.

Koop een kuur van 3 x een 
“reponsé” behandeling 
afgestemd op uw huid 

en u ontvangt een rugscrub, 
rugpakking en een rugmassage 

t.w.v. € 63,00 cadeau!!

Wordt nu ook vriend op facebook, 
hyves of twitter en blijf op de hoogte 
van alle nieuwtjes en acties in de salon.

Beef Mozzarella Beef Mozzarella

Dikke vleesribben Konijn donker bier
1 kilo 100 gram

100 gram

100 gram 100 gram

100 gram

oo425
mm150

mm155

mm105
mm170

mm 090

Hausmacher Tonijnsalade

Leverworst in 
natuurdarm

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

Onze vleeschspecialiteiten
DDikk

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 per stuk

gezinspak voor portie

mm295

rr550
kk300

rr600
ee200

Iedere maandag:

Iedere dinsdag:

Iedere woensdag:

Iedere Zalmslaatje

Visschuitje

Visfriet

2 stukss 700

Rollade schijven Chaumes

Kibo’s

e schijven
5 halen 4 betalen 100 grammm270

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Andijvie 500 gram  0,99

Mineola’s 10 stuks  2,49

   0,89

   1,49
Super sap!!

Duistervoordseweg 7 7391 CA Twello tel: 0571-271797

Volop winterkost: - stamppotten en soepen uit eigen Volop winterkost: - stamppotten en soepen uit eigen 
keuken - kompleet assortiment peulvruchtenkeuken - kompleet assortiment peulvruchten

Zoete

Blauwe druiven 500 gram  0,99

nnnnnnnnneeeeeeooooollllllllllaaaaaaaaa’’’’ssss

    
er sasasasas p!p!p!p!!!!!er sa !p!!!

Salade

ZoZoeteteeZoZoetetee

BBBBllllaaaauuuuwwwweeee ddddrrrruuuuiiiivvvveeeennnn

Groene Kool

250 gram

500 gram

TwelloseTwellose

vers gesnedenvers gesneden

Geef gehoor aan de
roep van de ooievaar
Vogelbescherming Nederland wil zoveel mogelijk 
vogelsoorten vrij en zelfstandig laten leven. Zoals 
de ooievaar, die onze èn uw hulp hard nodig heeft. 
Word daarom lid van Vogelbescherming Nederland.

Meer weten? Kijk op www.vogelbescherming.nl
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Nieuws van een WerkenInVoorst-werkgever:

Bij Van Gansewinkel zien we afval liever als het begin van iets moois, want 
wij geven afval een tweede leven in de vorm van grondstoffen en energie. 
Als grondstoffen- en energieleverancier kunnen we een belangrijke bijdrage 
leveren aan het tegengaan van de grondstoffenschaarste. Door te recyclen 
en samen met onze klanten te voorkomen dat iets afval wordt, kunnen 
natuurlijke grondstoffen behouden blijven. En recycling leidt vrijwel 
altijd tot CO2-reductie.  

Grondstoffenschaarste valt wel mee? Nou, wij kunnen op aarde straks niet 
meer beschikken over Zilver en Indium (voor LCD schermen) om maar 
iets te noemen. Door afval te zien als basis voor grondstoffen en energie 
kunnen we andere tekorten voorkomen. Wij werken daar hard aan.

Afval wordt elektriciteit
In de toekomst haalt Van Gansewinkel het verzamelde vuil gewoon op 
met een elektrische vuilniswagen, want dat is bij ons de nieuwe trend. Het 
ingezamelde materiaal wordt door ons omgezet in energie waar het voertuig 
op rijdt. Schone lucht, lekker geluidloos, wat wil je nog meer?

Gebruikt papier wordt hagelwit nieuw papier
Nóg een voorbeeld: vanuit de filosofie ‘afval bestaat niet’ hebben we als 
eerste ter wereld nieuw papier gemaakt uit 100% gebruikt papier! Dit heet 
Cradle to Cradle, van wieg [gebruikt papier] tot wieg [nieuw papier]. De 
milieuvoordelen zijn gigantisch: geen schadelijke chemicaliën, minder water, 
minder energie. En er wordt geen boom voor gekapt, terwijl voor 1 pak 
standaard papier 7,5 kg hout nodig is! Samengevat, bij de productie van  
1 pak papier realiseren we: een besparing van 79  liter water, 72% elektriciteit 
en 100% hout. En er is 53% minder CO2-uitstoot! 

Dit gecertificeerde Van Gansewinkel Office paper heeft de markt aangenaam 
verrast en geeft bovendien heel goed aan, hoe er bij Van Gansewinkel 
wordt gedacht.

Werken bij Van Gansewinkel 
Wij zijn geregeld op zoek naar talent. Of het nu gaat om een functie op 
kantoor of als chauffeur/belader, wij werken graag met mensen, die ook 
vinden, dat je onze aardbol met respect moet behandelen; onze kinderen 
zullen dankbaar zijn! Kijk naar de nieuwste vacatures op
www.vangansewinkelgroep.com.

“Afval bestaat niet, 
volgens Van Gansewinkel”

Het eerste 100% gerecycled 
papier ter wereld!

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

   

De Vrogge Reuiers bouwen hun dorp alvast om
DE VECHT.- De mensen van Carna-
valsvereniging De Vrogge Reuiers uit 
De Vecht zijn al weer druk bezig met 
de voorbereidingen voor het jaarlijk-
se carnaval. Afgelopen weekeinde 
werden de toegangen van De Vecht 
al omgetoverd tot de toegangen tot 
een onvervalst sprookjesfeest plaats. 
Prins Ben van den Dalhoeve tot de 
Weteringsbroek en prinses Thea  
zijn zich al aan het warmlopen voor 
hun regeerperiode over het Vrogge 
Reuiers darp. De lijst met belang-
rijke evenementen ziet er als volgt 
uit: Vrijdagavond 17 februari carna-
val voor de oudere jeugd. Zaterdag-
middag 18 februari kindercarnaval. 
Zaterdagavond 18 februari carnaval 
voor de jeugd , hiervoor begint de 
kaartverkoop op 4 februari, bij café 
de Grote Slok (café De Groot).

Geen dag hetzelfde

Open huis AOC

TWELLO.-  In het tijdelijk onder-
komen aan de Mr. Zwiersweg werd 
vorige week vrijdag 25 en zaterdag 

26 januari door de plaatselijke vesti-
ging van het  Agrarisch Opleidings-
centrum (VMBO en MBO) open huis 

gehouden. Een mooie gelegenheid 
dus om informatie over de talrijke 
mogelijkheden in te winnen en ui-
teraard om een kijkje in de huidige 
behuizing te nemen. Zoals alge-
meen bekend, is het gebouw aan 
de IJsbaanweg gesloopt en naar ver-
wachting zal begin volgend jaar een 
gloednieuwe faciliteit in gebruik 
kunnen worden genomen

Bustoer
Tijdens de open dagen was van al-
les te beleven en te zien. Schapen 
werden van hun warme jas ontdaan, 
workshops konden worden bijge-
woond, videofi lms over dieren op 
gedrag trainen ontbraken evenmin 
en de leerlingen hadden fraaie voor-
beeldtuinen aangelegd. Een demon-
stratie bloemschikken trok eveneens 
veel belangstelling. Bij de bedrijven-
stand was een valkenier doende en 
met een bus kon een route worden 
gevolgd waarbij een kijkje bij  ”Scho-
neveld Bree ding”, Maatschap Evert 
Diks (Wilp), ten Kate (Deventer) en 
kwekerij Polman in Teuge kon wor-
den genomen.

Dierverzorging.

Opgave Carnavalsoptocht Klarenbeek
KLARENBEEK.- Carnavals Vereniging 
(CV) De Neutenkrakers uit Klarenbeek 
organiseert op zaterdag 18 februari 
een van de grootste carnavals optocht 
van de regio. Hiervoor kun je je nog 
aanmelden tot en met 5 februari. Je 
kunt je opgeven in de volgende cate-
gorieën: Jeugd t/m 14 jaar tot 5 perso-
nen, jeugd tot en met 14 jaar vanaf 5 
personen, kleine loopgroepen, grote 
loopgroepen, kleine praalwagens en 
grote praalwagens. CV De Neutenkra-
kers wenst iedereen veel succes met 
de voorbereidingen! Zaterdagavond 
uitverkocht! De kaarten voor de za-
terdag avond zijn uitverkocht. Bij 
de voorverkoopadressen De Nieuwe 
Zweep Klarenbeek, Wolters Tweewie-
lers Klarenbeek, Boekhandel Oonk 
Twello en Slagerij Teunissen zijn nog 

wel kaarten te koop ( 10,00 euro) voor 
de zondagavond. Deze avond zal DJ 
Henri van Magnus het feest in Klaren-

beek laten barsten! Wees erbij! Voor 
informatie over het carnavals pro-
gramma: www.cvdeneutenkrakers.nl. 

Gratis een middag huiswerkbegeleiding 
bij Studiekring Twello
TWELLO - Veel tekorten in je cijferlijst? Hulp nodig bij het plannen? 
Behoefte aan een stille plek om je te kunnen concentreren? Of gewoon 
nieuwsgierig naar Studiekring Twello? In week 6 houdt de vestiging 
Twello een inloopweek. 

Alle leerlingen die geïnteresseerd 
zijn in huiswerkbegeleiding zijn 
welkom om een middag te komen 
studeren bij Studiekring. Op maan-
dag 6 (12.00-15.00 uur), dinsdag 
7 (12.00-15.00 uur), donderdag 
8 (15.30 – 18.30 uur) en vrijdag 9 
(15.30 -18.30 uur) februari is de 
vestiging geopend. De begeleiding 
begint met een korte uitleg over 
de Studiekring Manier van Wer-
ken (opgezet in samenwerking 

met Universiteit Utrecht). Daarna 
gaan de leerlingen aan de slag met 
het maken van een planning voor 
die middag. Wat moet vandaag af? 
Wanneer heb ik een so? Begin ik 
vandaag met leren? Hoe ga ik dat 
aanpakken? Heb ik genoeg tijd? Sa-
men bespreken we deze planning 
en de planning voor de komende 
week. De leerling gaat nu zelf in 
volledige stilte aan het werk. Als 
een leerling voor een so heeft ge-

leerd, wordt hij overhoord. Tijdens 
de pauze wordt iedereen voorzien 
van limonade of thee om daarna 
weer verder te studeren. Deelname 
aan de huiswerkbegeleiding tijdens 
een middag gedurende deze week 
is geheel kosteloos. Studiekring 
Twello is gevestigd in het Veluws 
College aan Hietweideweg 20. De 
begeleiding vindt plaats in lokaal 
003. Voor vragen en om een leer-
ling aan te melden, kunt u mailen 
naar twello@studiekring.nl. 

Voor meer informatie over Studie-
kring www.studiekring.nl. Let op: 
vol is vol!

Acties geldig van Donderdag 2 t/m Zaterdag 4 februari

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

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

Verse Klasse 1

Andijvie
Zoet en Sappig 

Grote Navelina’s

Nieuwe oogst

Blauwe Druiven

kilo

10 voor

750 gram

2 Kilo

0,99

2,49

1,95

Max 2 Porties per klant. Alleen tegen inlevering van deze waardebon! 
Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 februari.✁

Fris en Sappig
Elstar Appels 0,99



Het plaatsen van een Puntje 

in uw Weekblad 

Voorster Nieuws 

is een uitstekende 

manier van adverteren. 

Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten.

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

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

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

1 regel € 1.85

2 regels € 1.85

3 regels € 2.30

4 regels € 2.75

5 regels € 3.20

6 regels € 3.65

7 regels € 4.10

8 regels € 4.65
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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

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

Overkapping-Carport
Windscherm-Serre-Broeikas

schuifbare beglazing voor 
Balkon - Veranda

www.keurkas.nl

Tel.    055 323 1746
Mob. 06-53407152 

Restaurant Restaurant 
de Vier Seizoenende Vier Seizoenen

Verras uw geliefde 
met een viergangen 
verrassings menu 

met Valentijn. 
Slechts € 52,50 per duo

Kerklaan 1, 7391 AN Twello
Telefoon (0571) 27 00 73, Mark Daley 06 57 22 01 91

info@devierseizoenentwello.nl

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

www.derksvandevenfi etsen.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. Antoinet 
Linthorst (0570) 540910.

Het juiste adres voor dier, 
tuin en hobby: Fa. Vorderman 

Wijkseweg  7 Terwolde, Tel. 
(0571) 291205

Wij bieden contant geld op uw 
auto, motor, boot of klassie-
ker. 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

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

Second Life Store de leukste 
2de hands winkel van de re-
gio. 280 m2 kleding,meubels 

enz. Oude Rijksstraatweg 
43 (voorheen Klunder), 06-

48416513

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

06-23166583

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

tel 0622459707

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

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

0622384558

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

Voor informatie c.muller21@
kpnplanet.nl

Zaterdagmiddag Klaverjas-
sen Café de Buren 06 - 

51291066

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

Veilinggebouw Apeldoorn, 
sinds 1690, vraagt alles 

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

055 5216957
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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

Melenhorst Antiek
Rijksstraatweg 167 Twello

Tel. 0571-273951
www.melenhorst-antiek.nl

Grote collectie antieke 
klokken, meubelen

 en verlichting

Reparatie antieke• 
 en moderne klokken

Restauratie • 
 antieke meubelen

Taxaties• 

Ruim 500m2

Stationsstraat 4 

7391 EK  Twello

Telefoon 27 15 09

boekhandel.oonk@planet.nl

Even naar

Oonk!

NIEUWE 

WINTERTHRILLER

17,50

Superijs op Terwoldse 
kroegenbaan

TERWOLDE.- Rene Zeisseink van 
café Dorpszicht in Terwolde werd 
maandagmorgen, evenals praktisch 
iedere rechtgeaarde Hollander, aan-
genaam verrast door het fl interdun-
ne sneeuwlaagje dat dorp en omme-
landen bedekte. Zoals het een echte 
ondernemer betaamd was hij niet 
alleen meteen vrolijk door de witte 
poedersneeuw. Meteen kwam het 
idee bij hem op om daar wat mee te 
doen. Binnen een uur had dat idee 
niet alleen vaste vorm gekregen, maar 
werd ook al aan de voorbereidingen 
gewerkt. De eerste en vermoedelijk 
voorlopig enige echte Terwoldse/

Nederlandse kroegenijsbaan werd in 
sneltreinvaart geconstrueerd. 
Natuurlijk is zo’n idee mooi te be-
denken, de uitvoering is echter niet 
zo eenvoudig. Het was al snel duide-
lijk dat de (kunst)ijsbaan op het par-
keerterrein van Dorpszicht zou moe-
ten worden aangelegd. Maar tja, die 
parkeerplaats ligt op afschot, d.w.z. 
dat de bodem enigszins afl oopt om 
eventueel regenwater af te kunnen 
voeren. Daar waren gelukkig al snel 
oplossingen voor gevonden. Dan het 
meest essentiële, de ijsvloer. Dat was 
voor Zeisseink, die niet bang is voor 
een grote klus, ook niet onoverko-

melijk. In navolging van de makers 
van de marathonbanen in Veenoord 
en Hardenberg, werd de waterslang 
ter hand genomen en werd in on-
telbaar veel uren, laagje voor laagje 
water toegevoegd, aan de vloer, die 
door vadertje Vorst in een gestadig 
tempo tot ijsvloer werd omgeto-
verd. Al met al een berenklus, een 
prachtig staaltje initiatief met als 
verwacht resultaat een schitterende 
ijsvloer voor liefhebbers van echt 
Hollandse winterpret. De baan gaat 
bij gestadige vorst vermoedelijk op 
woensdag open en het is Zeisseink 
als bedenker, constructeur en eige-
naar wel toevertrouwd dat er niet al-
leen maar snelle rondjes 28 gereden 
zullen worden. Niet voor niets is 
zowel de bar als de gerenommeerde 
keuken van Dorpszicht letterlijk on-
der handbereik.

Klaver 5 heeft last van komkommertijd
DE VECHT – De acteurs van Klaver 5 
uit De Vecht hebben natuurlijk niet 
letterlijk “last van komkommertijd”. 
Integendeel, zij zijn de afgelopen 
periode heel intensief bezig geweest 
om zich alle inns en outs van het 
blijspel “Komkommertijd” van Carl 
Slotboom eigen te maken. Hoewel 
de eigenlijke uitvoering van het stuk 
pas op 10 maart in de zaal van café 
De Groot plaats zal vinden, willen 
de mensen van de toneelvereniging 
aan hun trouwe schare fans graag la-
ten weten dat zij er eigenlijk al wel 
klaar voor zijn. Naast de eigenlijke 
uitvoering van en voor de toneelver-
eniging Klaver 5 heeft de groep zo-

als gebruikelijk enkele opvoeringen 
gepland voor verschillende “goede” 
doelgroepen. Daarin zit overigens 
volgens woordvoerster Heidi Beren-
schot nog wel enige rek. Naast de 
gebruikelijke geplande uitvoeringen 
willen de artiesten, na het vele ver-
richte werk om zich de verschillen-
de rollens eigen te maken, graag op 
meerdere podia optreden. Daar zijn 
de mensen van de toneelgroep trou-
wens ook in technische zin helemaal 
aan toe. Na een voortvarend begin 
van de toneelvereniging en het lang-

zaam aan uitbouwen van het peil 
van het gebrachte amateurtoneel is 
de kwaliteit van het spel van de ac-
teurs inmiddels zo ver doorgegroeid 
dat zij aan een breder publiek en gro-
tere uitdagingen toe zijn. Voor meer 
informatie over boekingen o.i.d. is 
contact op te nemen met Heidi Be-
renschot, telnr. 0553231847, of e-
mail heidiberenschot@hotmail.com. 
De voorstelling van 10 maart in de 
zaal van café De Groot op De Vecht 
begint om 19.45 uur, zaal open vanaf 
19.15 uur.

Hamu Totaal-
installateurs 
biedt korting op 
cv-ketel
TWELLO.- Hamu Totaalinstal-
lateurs is een in Twello gevestigd 
bedrijf dat er op gericht is om op 
installatiegebied alles tip-top te 
verzorgen. Zo kunt u bij Hamu 
o.a. terecht voor: c.v.-installaties, 
energiebesparing, lood- en zink-
werken, ketelvervanging, onder-
houd, dakwerken, elektra, water, 
gas, beveiliging- en brandmelding 
installaties etc. etc. 

Aanbieding
Als u tussen 16 januari en 31 maart 
overgaat tot de aankoop van een Re-
meha Calenta ketel (incl. installatie) 
dan ontvangt u 100 euro retour van 
Remeha. De Remeha Calenta heeft 
van de consumentenbond het pre-
dikaat ‘’beste uit de test’’ gekregen. 
Bovendien kunt met deze ketel tot 
wel 700 euro besparen tijdens zijn 
levensduur, omdat de Calenta stan-
daard is voorzien van een ‘’energie-
klasse A’’ pomp. Neem voor meer in-
formatie contact op met Hamu b.v. of 
kijk op www.remeha.nl/ecobonus.
Hamu, Kruisakkerweg 10, Twello, 
Telefoon 06 22368297.

Rectifi catie artikel Van Niel
TWELLO.- In het artikel over energiebesparende maatregelen (VN 25/01) 
is helaas een foutieve bedrijfsnaam weergegeven. Het artikel kreeg als 
kop: Installatiebedrijf Van Niel, dit had moeten zijn Van Niel Installa-
tietechniek b.v. De redactie biedt haar excuses aan voor het eventuele 
ontstane ongemak.

Blokkade
Een blokkade in de atmosfeer is een drukverdeling waarbij een groot 
hogedrukgebied de weg blokkeert voor depressies. Het weer kan dan 
weken achtereen nauwelijks veranderen, wat kan leiden tot periodes 
van hitte, kou of droogte . Onduidelijk is waardoor blokkades ontstaan 
en waarom ze opeens weer verdwijnen. 

Dit weekend schaatsen op natuurijs
Tegen alle verwachtingen in gaat het er dan toch nog van komen een 
mooie winterse periode met natuurijs. Dit alles danken wij aan een 
hogedrukbolwerk met kerndruk van rond de 1060mbr boven Rusland. 
Bij ons geeft dit afhankelijk van de opklaringen matige tot strenge 
vorst in de nachten en met overdag ook vorst.
Woensdag overdag -3 graden, een schitterende winterdag na een nacht 
met 8 graden vorst. 
Donderdag overdag -5 graden en donderdagnacht –9 graden.
Vrijdag een mooie winterse dag na -9 graden vorst in de nacht en na 
de middag sneeuwbuien. De avond weer droog. Het weekend zonnig 
maar koud. 
Zaterdagnacht -9 graden vorst met overdag –4.
Zondag –8 in de nacht met overdag –3 graden.
Kortom vanaf zaterdag kunnen we op natuurijs schaatsen.

Mark Wolvenne
Terwolde
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Bij Multimate mengen 
wij ons graag in je verfzaken 

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

Nikki ruimt op

TOTALE LEEG
     VERKOOP

Trendy mode voor Hem en Haar
Twello Duistervoordseweg 2 - Tel. (0571) 27 52 00

3 HALEN
1BETALEN*

Kortingen tot 75%
* (uitgaande van de duurste, uitgezonderd extra aanbiedingen en enkele artikelen)

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

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwberichtTE KOOP
mooie 

Kleiaardappelen 
BILDTSTAR
€ 4,- / 20 kg

3 zak à 20 kg € 10,-

J. Frederiks
Voorsterklei 5  

Voorst
tel :0575-501897

Juwelier Hans Hartgers        Van Ghentstraat 13        7391 CR  Twello         0571 - 272417

Juwelier Hans Hartgers - v. Ghentstraat 13 - 7391 CR Twello 
Telefoon 0571 - 272417

Vrijdag koopavond tot 20.00 uur - Gra� s parkeren

In de hele maand 
februari 2012

20% kor� ng op
 trouwringen 

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

Belastingaangifte 2011? Ex 
belasting ambtenaar helpt bij 
het invullen bij u thuis. Rede-

lijk tarief. 0571-276283

Te huur gevraagd: Bouw-
land of (paarden)wei met of 
zonder gebruik. G. Jacobs Tel 

0571 - 291445

Vrijdagavond Biljarten 10 
over rood Café de Buren 06 - 

51291066

Oud Lochemseweg 5 - 7384 DG  Wilp Achterhoek
Telefoon (055) 301 15 67 - Mobiel 06 54 65 87 65

UITGEVEN VAN 
EN BEMIDDELING BIJ 
KRANTEN EN DRUKWERK

Jacobs Producties bv

Uw eigen omroep
in de buurt 3

5

7

11

Het fenomeen
Televisie

De oprichting van LOV

Uit de oude doos

IN  DEZE  KRANT

LOV Gefeliciteerd

Graag maak ik van de uitnodiging gebruik een voorwoord te schrijven in deze jubileumkrant van de Lokale Omroep Voorst, 
kortweg LOV. De reden hiervan is dat inwoners van de gemeente Voorst al 20 jaar kunnen genieten van de vele door de LOV 
gemaakte uitzendingen. 

Het begon allemaal met de oprichting van de LOV op 29 febru-
ari 1988 en met een  eerste uitzending vanuit een studio op de 
Lathmer. Deze was toen alleen nog te beluisteren via de kabel. 
De LOV is met de tijd meegegaan, want later kreeg de LOV een 
etherzender op de mast van de toenmalige SCAI en tegenwoor-
dig is Radio Voorst zelfs wereldwijd te beluisteren via het Internet! 

De Lokale Omroep Voorst verzorgt de lokale informatievoorzie-
ning op radio èn televisie in de gemeente Voorst. Op televisie is 
dat de Kabelkrant, maar de meeste mensen kennen de LOV toch 
voornamelijk van het onderdeel Radio Voorst.

Radio Voorst is een plezierige zender en heeft iedere inwoner 
van de gemeente Voorst wat te bieden. Voor de kleinste inwo-
nertjes is er het peuter- en kleuterprogramma Olleke Bolleke 
en voor de jongeren Schrappen. Bie Hendrik kun je platen aan-
vragen in het dialect en op zondag verzorgt de Oecumenische 
Omroep Voorst een kerkuitzending. Country, muziek van 
Nederlandse bodem, symfonische rock maar ook een groen-
programma en een informatief programma ontbreken niet in 

de programmering. Voettocht door Voorst, op de woensdag-
avond, is een programma waarmee je een goed beeld van de 
verschillende dorpen krijgt. Hendrik Jan uut Twelle stuurt iedere 
week een verslaggever naar een ander dorp waar deze praat 
met inwoners over hun dorp en leefomgeving. Hij/zij vraagt 
hen wat hun dorp zo uniek maakt en wat de mensen bezig-
houdt. 
Ook lokale activiteiten kunt u thuis (her)beleven door de uitzen-
dingen. Dit is vooral belangrijk voor die mensen die hier zelf 
niet naar toe kunnen gaan en het versterkt het Voorster gevoel. 
Complimenten dus voor al die vrijwilligers die deze afwisse-
lende programmering mogelijk maken. 

Graag feliciteer ik de LOV en al haar vrijwilligers die zich op de 
één of andere manier inzetten of hebben ingezet. Ik wens de 
LOV een voorspoedige toekomst en veel plezier bij de viering 
van dit 20-jarig jubileum!

Drs. J.T.H.M. (Jos) Penninx
Burgemeester 

g jubileum
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Kopij voor het 
Voorster Nieuws 
kunt u inleveren

 tot zondag 12.00 uur

*

*

25e jaargang nummer 15 • woensdag 14 april 2010

Duistervoordseweg 5
7391 CA TwelloTelefoon (0571) 27 07 40www.steendijkmodeschoenen.nl

* Rijksstraatweg 159A * 7391  MK * Twello* * 0571- 270571 * www.timloonstra.nl * info@timloonstra.nl *

Voor sfeervol wonen...

      Ook voor al uw  * Binnenzonwering*Design flooring* Gordijnen* Houten vloeren* 

uw officiele
dealer

Autobedrijf Jos Willems TwelloWeteringstraat 4, (bedrijventerrein Engelenburg) TwelloTel. 0571 - 27 30 35, www.joswillems.nl

APK-keuring
vanaf29.95

DE VALEWEIDE bloemen en planten

Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30

7,99
Grote 

van 9,99 

Margriet

Herdenking Cannonshot druk bezocht

WILP.- Het was afgelopen zondag druk op de dijk bij de IJssel, ter hoogte 
van Wilp. Het publiek was massaal aanwezig om de oparatie Cannonshot 
te herdenken. Het was afgelopen zondag precies 65 jar geleden dat de geal-
lieerden hier de oversteek over de IJssel maakte. 
Twaalf amfi bievoertuigen kwamen vanuit de richting Zutphen aanva-ren. Cannonshot is de naam van de militaire campagne waarmee de re-gio in 1945 werd bevrijd.

Op de dijk bij de Marsstraat en de Houtwalstraat stonden tientallen militaire voertuigen opgesteld. Tijdens de kranslegging bij de ge-denksteen zorgde de Pipe and 

Drumband City of Apeldoorn  voor gepaste muziek.  Na de korte cere-monie bij de gedenksteen reed de stoet naar de kerk van Wilp. Hier werden opnieuw de slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdacht. Aan de muur van de kerk hangt een plaquette ter nagedachtenis aan de commanding offi cier luitenant-colo-nel Donald A Meckenzie.

Tientallen mensen waren zondag aanwezig tijdens de herdenkink in Wilp.

Autorodeo
WILP-ACHTERHOEK.- Het is weer zover, het grootste autosportspekta-kel van deze regio wordt weer op-gestart. Dit jaar zal dit evenement voor de 20e keer door “carnavals-vereniging de Lollebroek” worden georganiseerd. De inschrijving is al gestart maar het is nog mogelijk (tot 30 april) om je via de website www.cvdelollebroek.nl aan te melden. Indien je doorklikt naar autorodeo vind je het inschrijfformulier. In to-taal kunnen er nu 175 deelnemers meedoen. De rodeo wordt ook dit jaar weer gehouden op het terrein aan de Holthoevensestraat. Dit zal zijn op zondag 15 augustus en van-wege het 20-jarig jubileum zal deze rodeo een feestelijk karakter krij-gen. Op zaterdag 14 augustus is er ook weer een tentfeest, dit jaar met medewerking van de band “Santa Rosa”. Dus noteer deze data alvast in uw agenda want het belooft weer een grandioos weekend te worden.

Nieuwbouw VoorstEerste woning wordt binnenkort opgeleverd

Rommelmarkt 
dorpskerk 
TWELLO.- Aanstaande zaterdag 17 april wordt in en rondom de dorpskerk de jaarlijks terugke-rende rommelmarkt gehouden. Deze start om 09.00 uur en de verkoop zal om 15.00 uur. wor-den beëindigd. Om 11.30 uur zullen diverse mooie en zeldza-me artikelen worden geveild. 

Gedurende de afgelopen jaren is de traditie ontstaan om een rom-melmarkt te organiseren waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor de instandhouding van de Twel-lose dorpskerk en daardoor een belangrijke bijdrage vormen om dit cultuurgoed in stand te kun-nen houden.
In de afgelopen maanden zijn al veel goederen verzameld en de organisatie is ervan overtuigd dat veel daarvan nog uitstekend bruikbaar is. Of het nu om meu-belen, lampen, serviesgoed, enz. gaat, deze artikelen zijn in alle soorten en maten en laaggeprijsd aanwezig.

Ook de jaarlijks terugkerende ac-ties als vers gebakken oliebollen, een mooie bloemenkraam, door vele vrijwilligers gebakken cake en koek alsook de kleedjesmarkt voor de kleinsten onder ons zijn weer aanwezig. 
Mocht men tijdens het rondlopen op de rommelmarkt behoefte aan een kop koffi e met een plak cake of een broodje krijgen dan hoeft dat geen probleem te zijn want ook aan de inwendige mens is weer gedacht. Kortom, een mooie en lucratieve happening.

VOORST.- Binnenkort wordt de eerste woning aan de Tijmstraat in Voorst opgeleverd. Aannemer A.J. Bessels uit Posterenk is momenteel bezig met de laatste hand te leggen aan de afbouw. De nieuwe bewoners kijken er al naar uit de woning te betrekken. Zij hebben samen met de aannemer de woning volledig inge-deeld naar eigen wens en smaak. Dit is vrij uniek in de nieuwbouw. De woning in de kern van Voorst worden in twee fase gebouwd. De eerste fase omvat de twee woningen op de hoek van de Kervelstraat en de Tijmstraat. 

Een van de twee woningen is ver-kocht, de ander staat nog te koop. Op zaterdag 17 april aanstaande kunnen belangstellende tussen 10:30 uur en 12:00 uur de woningen bezichtigen. Voor een kandidaat koper een ideale gelegenheid om de woningen in het echt te zien en niet te hoeven kopen vanaf een tekening. Frank Huibers van Bieze Makelaars en Jeroen Bes-sels van aannemingsbedrijf A.J. Bes-sels geven de bezoekers op deze za-terdag inzicht in de mogelijkheden van de woning. Een koper kan kie-zen voor een hele riante woonkamer 

en boven slapen. Ook kan de koper kiezen voor wonen en slapen op de begane grond. Ook kantoor aan huis behoort tot de mogelijkheden.Meer weten? Kom zaterdag 17 april (zonder afspraak) naar de kijkdag of kijk op www.hartvandestedendrie-hoek.nl

Sfeervolle modezaak met grote keus!

Al bijna 25 jaar
een begrip 
in de regio!

25% KORTING
op 2e artikel

Leuke
voorjaarsmodevoor heren

Twelloseweg 79, Terwolde, tel.: 0571 - 29 20 56   GRATIS parkeren!

Daverend succes 
Lentelive!

Voorster kerk vol 
met brass klanken

Programma 
Kermisweekend 
Terwolde bekend

*
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De Twellose Tuinkrant 2009 1

Te koop:
éénjarigen in vele soorten

vaste overblijvende planten
heesters

kuipplanten
keukenkruiden

kantklare bloembakken en 
hangpotten

vele aanverwante tuinartikelen

Een initiatief van de Stichting Dorpsverfraaiing Twello i.s.m. Voorster Nieuws

Zaterdag 1 mei a.s. van 10.00 - 17.00 uur

op het Marktplein te Twello organisatie Dorpsverfraaiing Twello

Nieuws

De gehele opbrengst komt ten goede aan de 

Stichting Dorpsverfraaiing Twello
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Remeha Calenta
� 100,- ecobonus

Neem voor meer informatie contact 

op met uw installateur of kijk op 

www.remeha.nl/ecobonus

Koop tussen 15 januari en 
31 maart 2012 een Remeha 
Calenta (inclusief installatie). 
U ontvangt dan � 100 retour 
van Remeha.

De Remeha Calenta heeft van de Consumenten -

bond het predicaat “beste uit de test” 

gekregen. Bovendien kunt u met deze ketel 

tot wel � 700 besparen over zijn levensduur, 

omdat de Calenta standaard voorzien is van 

een “energieklasse A” pomp. 

Kruisakkerweg 10, 7391 GA  Twello, 06-22368297 of 06-52403850
www.hamutwello.nl

Lezing oude landbouw machines 
in De Kribbe
WILP.- Op zondag 5 februari geeft verzamelaar Willy Gooiker een lezing met 
diapresentatie over de oude landbouwmachines die in De Kribbe staan op-
gesteld. Van sommige machines spreekt het gebruik voor zich, maar bij an-
deren is dat wat lastiger te herkennen. Willy kent precies de herkomst van 
alle machines en wanneer en waarvoor ze werden gebruikt. Op levendige en 
boeiende wijze worden er vele wetenswaardigheden vakkundig door hem 
uit de doeken gedaan. Zo komt de geschiedenis van de Wilpse Klei, de ont-
wikkeling van de landbouw en de opkomst van de Deventer industrie tot 
leven. De lezing start om 13.00 uur en is gratis toegankelijk. Voor meer infor-
matie zie de website: www.dekribbe.nl of bel met 0571-262522.

Dance Night Party 
vlak bij huis
TWELLO. – Voor een Indische Nieuwjaarsdans Party wil je ondanks 
guur winterweer  nog wel de deur uit.  Dit bewezen niet alleen vrolijk 
gestemde en danslustige Twellonaren, ook een groep Deventernaren 
had de weg naar Het Kruispunt in Twello gevonden.   

Allround Band ‘Chain’ was ver-
antwoordelijk voor het muzikale 
gedeelte en heeft inmiddels vele 
aanhangers  en enthousiaste fans. 
Door de muzikale kwaliteiten, het 
enthousiasme en het omvangrijke en 

veelzijdige repertoire staat de band 
garant voor een geslaagde avond.  
In dit geval een uitstekend verzorg-
de duo-avond met stijlvolle inter-
mezzo’s, verzorgd door de ‘Bunga 
Melati’ dansgroep. Een groep dan-

sers, bestaande uit verscheidene da-
mes en een heer,  viel geweldig in 
de smaak bij het publiek. Oerwoud-
geluiden met tropisch vogelenzang, 
die je kippenvel bezorgden, leidden 
de traditionele Indonesische dansen 
in.  Er werd met gracieuze en bijna 
onaardse bewegingen gedanst, het 
mooie blauwzwarte haar opgestoken 
onder een oogverblindend hoofdtooi 
en het sierlijke lichaam gestoken in 
prachtige klederdracht. Danser en 
danseressen maakten indruk met 
dansen uit het land van de tropische 
warmte en eeuwenoude mystiek, 
waar heden en verleden zich ver-
enigen, een land achtenvijftig keer 
groter dan Nederland. 
Een avond, die zich laat kwalifi ce-
ren als geslaagd. Na afl oop werd er 
lang nagepraat en werden er driftig 
e-mail adressen uitgewisseld: men 
wil een dergelijke avond niet meer 
missen en over toekomstige activi-
teiten geïnformeerd worden. En voor 
wat betreft de Twellonaren: heerlijk 
dicht bij huis uitgaan en genieten én 
de auto kunnen laten staan…..een 
ongekend voorrecht!  

Danseressen van de traditionele dansgroep ‘Bunga Melati’

Rommelmarkt Manege Empe 
EMPE.- Zaterdag 7 april 2012 wordt 
voor de 10e keer de grote binnen-
manege van De Oortveldruiters om-
getoverd tot een gigantische rom-
melmarkt. Voor deze markt zijn de 
Oortveldruiters op zoek naar ver-
koopbare spullen. Zij gaan met een 
wagen rond op zaterdag 31 maart, 
dan komen we huis-aan-huis in 
Empe, Voorst, Tonden, Klarenbeek 
e.o. Helpt u ons aan verkoopbare 
spullen? Denk aan: Meubels, speel-
goed, boeken, schilderijen, lampen, 
(tuin)-gereedschap, keukengerei, 
landbouwattributen, serviesgoed, 
glaswerk, spulletjes uit Grootmoe-
ders tijd, voorraadbussen, fi etsen, 
kachels, audio apparatuur en kle-
ding. Alles wordt uitgezocht en ge-
ordend om er zo een echte markt van 
te maken. Hebt u spullen waar u al 
eerder van wilt worden verlost dan 
worden deze -na telefonisch over-
leg- opgehaald. (Bel Lennard Koote 
op nummer: 06-10115544)

Op zaterdag 7 april gaat de Markt 
om 9:30 uur open. Er is voor ieder 
publiek wat wils, verzamelaars, han-
delaren en een ieder die de gezellige 
markt weet te waarderen. Er worden 
circa 1000 bezoekers verwacht in 
Empe, waar rond 14.00 uur de vei-
ling begint. Hierbij worden vooral 
de antieke voorwerpen geveild.
De markt wordt geheel georgani-
seerd door vrijwilligers van De Oort-
veldruiters en de opbrengst komt ten 
goede aan de instandhouding van de 
manege. 

Spreekuur wijkagent Voorst
VOORST.- Op dinsdag 7 februari van 20.00 tot 20.30 uur houdt de wijkagent, 
de heer F. Van Dijk, weer spreek(half-)uur in de Gert-Jan van den Berg zaal 
van het Dorpshuis te Voorst. U bent van harte welkom, ook voor alleen een 
kennismakingsgesprek. Mocht u op een andere wijze contact willen opne-
men met de wijkagent dan kan dat via telefoonnummer 0900-8844 of per 
e-mail naar frans.van.dijk@no-gelderland.politie.nl.

“mijn psycholoog zei dat ik moest leren “loslaten”,
ik denk dat ik me maar eens ga “vastbijten” in dat loslaten”

THERAPIE

Afscheid
Het nieuwe jaar is al weer een paar weken onderweg, van het oude jaar 
hebben we afscheid genomen. Dit nieuwe jaar is dan ook weer een nieuw 
begin. Alleen als ik het Voorster Nieuws doorlees, dan is de januari maand 
toch vooral een maand van afscheid.
Op de voorpagina vorige week stond de heer G.J. van Drimmelen. Ooit 
heeft hij nog mijn huwelijkse voorwaarden opgesteld, en de overdracht 
van ons eerste koophuis in Twello begeleid. Mijn eerste huwelijk en mijn 
eerste huis heb ik al lang geleden achter me gelaten, en nu neemt onze 
voormalige notaris ook al weer afscheid. Wie ook afscheid heeft genomen 
is onze juf GerJanne van de Wingerd. Erg jammer, persoonlijk vind ik dit 
een fl inke aderlating voor de school, maar beste GerJanne, ik wens je het 
allerbeste toe.
Iets waar we blijkbaar ook lang geleden afscheid van hadden genomen is 
de ijsbaan aan de, hoe kan het ook anders, IJsbaanweg. Ja, zelfs zo lang 
geleden dat ik me het bestaan nog nauwelijks kan herinneren. Ik had 
er helemaal niet bij stil gestaan dat de naam van deze weg sloeg op de 
vroegere ijsbaan. Gelukkig zijn er nog mensen zoals Gerrit Rutgers die 
de herinnering levendig houden. En wie weet kunnen we deze week wel 
schaatsen. Misschien zijn er bewoners van de Badijkstraat die met warme 
chocolademelk klaar staan.
Vroeger dacht ik dat je, wanneer je ergens 40 jaar in loondienst was, of 
40 jaar getrouwd, je dan ook al bijna met één been in het graf stond. Nu 
zag ik een foto van leden van Voorwaarts, waarvan sommigen al weer 40 
jaar lid zijn. Toen ik de foto aandachtig bestudeerde zag ik een voetballer 
staan waarmee ik nog in de schoolbanken heb gezeten. Nou, ik hoop dat 
we allebei nog 40 jaar te gaan hebben!
Ik las ook dat we in Klarenbeek afscheid hebben genomen van een die-
renarts. Met mijn kippen kom ik daar niet zo vaak, dus dit had ik even 
gemist.
Verder lees ik dat onze kerken druk zijn met armoedebestrijding in onze 
gemeente. Goede zaak om andere mensen te helpen die het minder heb-
ben. Dit geld wordt dan tenminste wel goed besteed, maar om in Neder-
land te spreken van armoede gaat me wat ver. Leg maar eens uit aan de 
mensen die in Afrika in de sloppenwijken wonen dat zij niet de enigen 
zijn die armoede lijden, maar dat dit in Nederland ook voorkomt….

Waar over het algemeen weinig armoede voorkomt is bij hockeyers. Kin-
deren voor wie lidmaatschap van een vereniging te duur is, kunnen wel 
terecht bij onze eigen VHC. Dit mede dankzij Henk-Jan Wijnbergen, die 
inmiddels ook afscheid heeft genomen als voorzitter van deze club. Een 
club die mede dankzij Henk-Jan in een hele korte tijd geworteld is in onze 
gemeenschap.
En tenslotte, ja het houdt maar niet op, hebben we afscheid genomen van 
alle Rabobank kantoren met uitzondering van dat in Twello. Rationeel 
begrijp ik het wel, maar de klanten en leden uit Nijbroek, Terwolde, Wilp, 
Klarenbeek en natuurlijk Voorst zorgen wel voor een stevige basis onder 
onze bank. Veel mensen uit deze plaatsen hebben historisch gezien niet 
zo’n binding met Twello, jammer dat dan alleen Twello overblijft.

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

Een overzicht van de rommelmarkt in 2011
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Een verantwoorde & veilige carnaval
TWELLO.- Carnaval staat weer voor de deur. Diverse verenigingen wor-
den ingezet om met een praalwagen in de optocht mee te rijden. Of stel-
len een ruimte en/of materiaal beschikbaar voor de bouw van een car-
navalswagen. Een mooi gebaar, maar let op: dit is niet zonder risico’s.

Geslaagd debuut  Woof
TWELLO. - Op vrijdagavond 27 januari verzorgde WOOF een optreden in Kajak. 
Het was voor de jongens hun eerste publiekelijke optreden. De vuurdoop was zeer 
geslaagd Ook het publiek liet het niet afweten en was in groten getale naar Kajak 
gekomen Het was dus een ouderwets gezellige blues- en rockavond. Vooraf en in 
de pauze van Woof verzorgde DJ Roy de muzikale invulling. Het publiek genoot 
van beide acts, want zelfs de dansruimte werd benut. Wij als organisator waren dik 
tevreden en hebben besloten dat het niet bij dit eenmalig optreden blijft. Dus men-
sen die dit graag mee hadden willen maken, houd het Voorster Nieuws In de gaten, 
wanneer Woof en/of DJ Roy weer optreden! Mochten er bands zijn uit Twello of 
omgeving die ook graag een keer willen spelen in Kajak, schroom je dan niet en 
maak een afspraak door te mailen naar: royroerdink@hotmail.com

Veel mensen rijden tijdens carnaval of 
een bloemencorso mee met de trekker 
(met kar) in de optocht. In dit geval 
bent u gewoon verzekerd bij het ge-
bruik van uw trekker. Maar dit geldt al-
leen voor het meerijden in een optocht. 
Gaat u ook mensen vervoeren tijdens 
de optocht? Dan is er een aantal pre-
ventiemaatregelen, voor u en uw pas-
sagiers, waar u aan moet voldoen. 

Beschikbaar stellen van ruimte
Steeds meer boeren en tuinders ge-
bruiken (een deel van) hun bedrijfsge-

bouwen voor andere doeleinden dan 
het agrarische bedrijf. Denk hierbij 
aan het gebruik van de ruimte voor de 
bouw van een carnavalswagen, als ca-
ravanstalling, kampeerboerderij, ver- 
koopruimte en zelfs aan het gebruik 
als feestruimte. Voordat u dit doet, is 
het belangrijk dat u uw verzekerings-
adviseur informeert. Een wijziging in 
gebruik kan namelijk gevolgen hebben 
voor de dekking van uw verzekering. 
Kijk voor meer informatie en preven-
tiemaatregelen op www.interpolis.nl of 
bel met uw Rabobank 0571-287 900. 

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.

HET ZIJN VERSWEKEN 
BIJ COOP!!!!!!!!!!!

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

AANBIEDING

FRIESCHE VLAG 
LUCHTIG TOETJE
BANAAN OF AARDBEI

SONNEMA 
BERENBURG

BLOEMKOOL

SCHOUDERHAM
VERS VERPAKT

AARDAPPEL-
BLOKJES

MALSE 
RUNDERBIEFSTUK
GEWOON OF KOGELBIEFSTUK

AARDAPPELEN
VASTKOKEND OF KRUIMIG

1.59

PAK A 1000 ML. FLES 
1000 ML. 

2 TUBE 
A 75 ML. 

AANBIEDING

UNOX 
ROOKWORST
GELDERS, MAGER 

OF RUNDER

ORAL-B 
TANDPASTA 
CLEANMINT

APPELFLAPPEN OF 
KERSENFLAPPEN

2.294.99 1.65 0.79

ZAK 2,5 KILO 
BIJV. NICOLA 
AARDAPPELEN

4 STUKS

BON APPETIT 
GERASPTE KAAS
ALLE SOORTEN

BIJV. GELDERS 
EN MAGER

2 X 250 GRAM

WAGNER 
BIG PIZZA
ALLE SOORTEN

2 STUKS

2 X 150 GRAM ZAK 450 GRAM

PER STUK

2.79

ZAKJE 
A 150 GRAM 1.49

1.75 10.89 1.99

1 +1
GRATIS

1 +1
GRATIS

2 +2
GRATIS

1 +1
GRATIS

1 +1
GRATIS

1 +1
GRATIS

1 +1
GRATIS

1 +1
GRATIS

1 +1
GRATIS

GRATIS TRIQO BIJ

1.69 1.78

AANBIEDING

VERS UIT EIGEN OVEN

Inloopspreekuur Cliëntenraad Mens en Welzijn Voorst
TWELLO.- De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten, gebruikers en vrijwilligers van Mens en Welzijn 
Voorst. Ze houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening en vertegenwoordigt de diverse geledingen van de 
organisatie. De Cliëntenraad houdt vanaf 2012 eens per maand een inloopspreekuur in het Kulturhus, Jachtlustplein 
11 in Twello. De data voor het eerste kwartaal zijn 2 februari en 1 maart, van 11.00 tot 12.00 uur. Heeft u dus iets te 
melden, vragen of andere zaken voor Mens en Welzijn Voorst, loop dan gerust binnen.

Wie doet er mee

IJsvereniging Twello?
TWELLO.- In ieder van ons dooft langzaam het innerlijk vuur. Laat 
in de ontmoeting met de ander mens juist dan het vuur weer hoog 
opvlammen. Wij moeten alle mensen die het vuur in een ander weten 
aan te steken, dankbaar zijn. Albert Sweitzer (1875-1965), Duits arts, 
theoloog en medisch zendeling

Gerrit Rutgers bedankt voor het 
ingezonden stuk van woensdag 
25 januari jl. over de ijsbaan in 
Twello! Het heeft bij mij weer het 
vuurtje laten opvlammen. Eind 
november 2011 heb ik namelijk 
een uitgebreide aanvraag bij de 
gemeente Voorst gedaan om een 
ijsvereniging te mogen starten in 
Twello. Een oud-Hollandse ijs-

baan ontbreekt in dit prachtige dorp 
en er zijn zoveel mogelijkheden en 
vrijwilligers om het te laten slagen. 
Schaatsen op natuurijs heeft toch 
voor velen een positief sentiment.
Vergunning en toestemming van de 
gemeente is dan wel een vereiste. 
Nadat een geschikte locatie is vast-
gesteld en goedgekeurd, is het alleen 
nog maar een kwestie van ‘snel han-

delen’ als het ‘vriezen’ er aan komt. 
Het woord ‘geschikt’ is zorgvuldig 
gekozen, want oudere Twellonaren 
waarschuwen voor de veengrond 
achter het gemeentehuis. ‘Het wa-
ter zakt daar weg, waardoor het ijs 
een gevaarlijk plateau wordt’. 
Wordt dit vervolgd? Hebben wij er 
zin in en hebben wij daar iets voor 
over? Wie doet mee?

Oproep
Locatie gevraagd voor de ijsbaan. 
IJsmeesters gezocht (m/v). Koek-
en-zopie -houders (met vergun-
ning) gezocht. Sponsoren gezocht 
voor: elektriciteitskast, lantaarn-
palen, geluidsinstallatie, luidspre-
kers, waterpomp, waterslangen, 
baanvegers, koek-en-zopie aan-
sluiting, hekken. Reageer naar ijs-
ver.Twello@gmail.com. Hopelijk 
kunnen wij dan snel melden, dat 
de IJsvereniging Twello bestaat. 

Marike Smit
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
Weekend

Cursus Mollenvangen

REGIO.- Een keer een mol in de 
tuin? Deze kan je door een mollen-
vanger laten vangen.  Maar meestal 
is dat niet het einde van het verhaal. 
Want na mol 2 komt nr. 3 en 5 en mol 
8 meldt zich vanzelf en gooien uw 
tuin of straatje weer over de kop . Of 
je nu  huisvrouw, dokter , veehouder 

Wilt u zonnepanelen: 13 februari 
intekenavond EnergieRijk
TWELLO.- Op 19 januari is de 
eerste intekenavond van het pro-
ject zonnepanelen voor particu-
lieren bijzonder succesvol ver-
lopen. Na een korte introductie 
door de wethouder, de heer van 
Muyden, die nog eens het belang 
van het initiatief van EnergieRijk 
Voorst onderstreepte, was het 
woord aan Centrosolar, de leve-
rancier van de zonnepanelen. 
Er volgde een bijzonder heldere 
toelichting en er werd nog eens 
benadrukt dat vooral particuliere 
initiatieven een grote bijdrage 
kunnen leveren aan de milieu-
bewustwording. De presentatie 
gaf voldoende ruimte voor vra-
gen uit de zaal. De reacties op de 
presentatie waren erg positief. 
En dat werd na afl oop nog eens 
extra benadrukt want ruim veer-
tig particulieren hebben op deze 
startavond ingetekend voor dit 
eerste project. Maandag 13 febru-
ari is vindt de 2e intekenavond 
plaats. 

Maar wie of wat is dan 
EnergieRijk Voorst?
EnergieRijk Voorst (ERV) is een 
initiatief voor en door burgers van 
Voorst. Daarbij wordt ook het be-
drijfsleven betrokken. Onze ambi-
tie: In 2030 minimaal 50% van alle 
energie die in de gemeente Voorst 
wordt gebruikt zelf duurzaam op 
wekken. Daarmee dragen wij bij 
aan een beperking van de CO2 uit-
stoot en het verbeteren van het kli-
maat. Maar net zo belangrijk is dat 
uw energierekening omlaag gaat. 
Met de stijgende energieprijzen 
merkt u dat direct positief in uw 
portemonnee. ERV richt zich op 
energiebesparing, zelf energie op-
wekken en voorlichting. Het eer-
ste project van ERV is het project 
“Zonnepanelen voor particulie-
ren”. Op 8 december is tijdens een 
bijeenkomst in de kantine van SV 
Twello een uitgewerkt aanbod van 
zonnepanelen voor particulieren 

gepresenteerd (presentatie is te-
rug te vinden op www.energierijk-
voorst.nl). Dit is gebaseerd op een 
marktverkenning en een drietal of-
fertes voor de prijsvorming. Door 
collectieve inkoop heeft ERV een 
forse korting op de aanschafprijs 
van de panelen bedongen. Een 
sterk punt is dat de geselecteerde 
panelen juist in Nederland, met 
veel bewolkt weer, 5% meer rende-
ment leveren dan andere panelen. 
En vanaf 6 panelen is de terugver-
dientijd 10 jaar of minder. 

Met deze 
achtergrondinformatie 
hoopt ERV u op onze tweede 
intekenavond te begroeten.
Onze leverancier, Centrosolar, zal 
de panelen en intekenprijzen pre-
senteren en de te volgen procedure 
toelichten. En er is volop gelegen-
heid om vragen te stellen. U bent 
welkom in dorpshuis de Pompe, 
Dorpsstraat 41, te Wilp. De zaal is 
open vanaf 18.45 uur en ongeveer 
19.15 uur zal met de presentatie 
gestart worden. Na afl oop kan er 
weer ingetekend worden voor dit 
eerste project. Bij de intekening 
worden adresgegevens, mailadres 
en een voorkeur voor een instal-
lateur gevraagd. Eind februari sluit 
de inschrijving voor dit project 
en intussen starten lokale instal-
lateurs met de schouw. Daarbij 
wordt gekeken naar de mogelijkhe-
den en eventuele belemmeringen 
bij uw woning. Op basis hiervan 
ontvangt u een offerte voor extra 
werkzaamheden die niet standaard 
opgenomen zijn in de prijs en die 
is gebaseerd op uw eigen situatie. 
Daarna kunt u defi nitief beslissen 
om al dan niet de panelen te bestel-
len. Via de website www.energie-
rijkvoorst.nl kunt u zich inschrij-
ven als aspirant lid en als aspirant 
deelnemer aan dit eerste project. U 
wordt daarna via onze nieuwsbrief 
op de hoogte gehouden van onze 
acties en initiatieven. 

jager of scholier bent ? Deze cursus 
heeft een diversiteit aan belangstel-
lenden wat het erg leuk maakt. Ook 
het ander ongedierte komt zo nodig 
ter sprake. De cursus start s`morgens 
om 9.30 uur met een kop koffi e en 
een introductie. Tot de middag ver-
tel ik over de mol wat hij doet en 

waarom. Dit door middel van unie-
ke foto`s via een PowerPoint presen-
tatie.Ook unieke fi lms van gravende 
etende en zwemmende mollen  ko-
men aan de orde. 12.00 uur een een-
voudige lunch, en s`middags gaan 
we diverse klemmen zetten. 15.00 
uur uitreiking certifi caat. De cursus 
plaats is in Teuge, data op www. 
mollencursus.nl. De kosten EUR 
65,- incl. koffi e en lunch.  Kijk voor 
de actuele cursusplaatsen en data op 
www.mollencursus.nl 

Cursisten aan de slag.

Abraham is 
duidelijk de 
weg kwijt
TERWOLDE.- In de omgeving van 
de Wijkseweg in Terwolde heerst 
sinds enkele dagen duidelijk ver-
warring. Bij het huis van de jarige 
Veldhuis, erkend en bekende grap-
jas in zijn omgeving hebben 
onbekenden hem nl. zoals 
gebruikelijk bij het bereiken 
van de vijftig jarige leeftijd, 
een knots van een Abraham 
neergezet, begeleid door 
prikkelende teksten en op-
schriften. Tot zover normaal 
en nauwelijks iets om de 
krantenkolommen te halen. 
De jarige zelf echter houdt, 
ondanks zijn volgens col-
lega’s verweerde uiterlijk en 
roots uit de jaren zestig van 
de vorige eeuw, stug vol dat 
hij eigenlijk nog een jonge 
god van veertig is. Een moei-
lijk en schier onoplosbaar 
probleem, dus is uw spion 
op zoek gegaan naar de enige 
die met zekerheid uitsluitsel 
kan geven, zijn moeder. En 
ja, zijn collega’s bij het plaat-
selijke spuitgastenkorps blij-
ken een kapitale rekenfout te 
hebben gemaakt. Dat blijkt 
volgens een van de initia-
tiefnemers niet verwonder-
lijk, want veroorzaakt door 
zijn uitstraling en de lange 
lijst aan poetsen die hij zelf 
in de loop van vele (echter 
nog geen vijftig) jaren heeft 
gebakken.

www.rabobank.nl/voorst

Winteravondlezing 'IN2030'
voor ondernemers, vier vergezichten

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wat zijn de grote machtsblokken over twintig jaar? Is de euro een wereldmunt of slechts een 

vage herinnering. Is er genoeg voedsel voor de groeiende wereldbevolking? Mogelijke antwoor-

den op deze en vele andere vragen komen aan de orde tijdens de Winteravondlezing 'IN2030' 

op 15 februari. Op basis van vier uitgewerkte scenario’s door Rabobankeconomen neemt 

drs. Danielja Piljic de aanwezigen mee in de wereld anno 2030. We sluiten af met een wijnreis door 

de toekomst onder leiding van vinologe Alice Eddes.

 

Aanmelden
Bent u lid van onze bank én heeft u een eigen bedrijf? Meld u dan aan voor deze Winteravondlezing 

via communicatie@voorst.rabobank.nl of bel met (0571) 287 350. Nog geen lid van de bank? Dan 

kunt u ter plekke lid worden. 

 

Datum:  woensdag 15 februari 

Locatie:  Linthorst Culinair in Twello 

Ontvangst:  19.30 uur 
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Duistervoordseweg 12a  Twello   Tel. 0571-273271   www.cyu-optiek.nl

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

Stoffel 
Heijsman 
korpschef 
Noord- en Oost-
Gelderland
24 januari 2012
TWELLO.- De 58-jarige heer He-
ijsman is benoemd tot korpschef 
van de politieregio Noord- en 
Oost-Gelderland. Hij is de opvol-
ger van Annelore Roelofs die per 
15 januari jl. werd aangewezen 
als lid van de hoofddirectie van 
de Dienst Justitiële Inrichtingen. 
In augustus 2011 is de heer Heijs-
man, toen korpschef in Utrecht, 
door minister Opstelten aange-
steld als kwartiermaker voor en 
beoogd po litiechef van de nieuwe 
oostelijke regionale eenheid. Dit 

Stoffel Heijsman.

in het kader van de voorberei-
dingen op het nieuwe landelijke 
politiekorps dat van start kan 
gaan zodra het parlement met de 
nieuwe Politiewet zal hebben in-
gestemd. Stoffel Heijsman zal zijn 
functie als korpschef van Noord- 
en Oost-Gelderland naast zijn rol 
als kwartiermaker vervullen.

Sieraden gestolen
27 januari 2012
TWELLO.- Een woning aan de Binnenweg werd donderdagavond 26 
januari door ongenode gasten bezocht en zijn onder meer sieraden 
buitgemaakt. De inbraak werd bij thuiskomst van de bewoners ontdekt. 
Om te kunnen binnenkomen was door de onverlaten een raam gefor-
ceerd. De politie heeft de zaak in on derzoek en is op zoek naar tips en 
eventuele getuigen.
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Profiteer nu van 25% KORTING 
op pro fessionele verf van Sikkens en ons
 huismerk Colors, voor binnen en buiten!

25% KORTING OP
PROFESSIONELE VERF!

Stel je Voor(st)
Stel je voor dat er altijd bestuurd en beslist werd in de openbaarheid, 
in het zicht van de burgers. Rapporten waren openbaar, iedereen zou 
ze altijd kunnen opvragen op grond van de Wet openbaarheid van be-
stuur. Iedereen zou toegang tot alle informatie kunnen hebben op basis 
waarvan goed doordachte en afgewogen beslissingen konden worden 
genomen. 

In werkelijkheid is veel nog weinig transparant. Dat kan beter. Een be-
stuur dat zich verhult is niet aanspreekbaar. D66 staat voor transparan-
tie, en in Voorst hebben wij de afgelopen jaren al heel wat stukken en 
procedures transparanter weten te krijgen. Ook hebben we gezegd dat 
wanneer iets dan wél besloten wordt behandeld, de redenen voor die 
beslotenheid overtuigend moeten zijn. En in een goed werkende demo-
cratie leg je vervolgens verantwoording af over de besluiten. Zo hoort 
het, vinden wij. 

Terug naar de raad. Soms besluit die dus besloten. Is dat slecht? Wij 
vinden die beslotenheid alleen acceptabel als er belangen spelen ten 
opzichte van derden. Om te voorkomen dat je personen onnodig bescha-
digt of om te zorgen dat je niet je positie als gemeente in onderhandelin-
gen met derden prijsgeeft, moet je van tijd tot tijd zaken in beslotenheid 
kunnen bespreken. Maar zodra je uit die onderhandelingen bent, moet 
in het openbaar worden vastgesteld of er inderdaad is onderhandeld in 
het belang van de gemeente, van u dus.
En namens u doe ik mijn raadswerk. Met veel liefde en overtuiging. En 
namens u ben ik erg alert op onze openbaarheidsnormen. We zullen 
zien wat 2012 allemaal brengt en wat er transparanter kan.

En de volgende keer.. wie weet kunnen we het dan hebben over het 
vliegveld Teuge. 

Wim Vrijhoef
D66 Voorst

info@d66voorst.org 

Mamma Kwijt op de peuterspeelzalen 

VOORST.- Ook de peuterspeelzalen 
in Voorst hebben natuurlijk meege-
daan met de nationale Voorleesda-
gen. Er was natuurlijk geen enkele 
mamma kwijt, maar er werd voor-
gelezen uit het prentenboek van 
het jaar  “Mamma kwijt”. Het gaat 
over een klein uiltje dat uit het nest 
is gevallenen nu zijn mamma kwijt 
is. Verschillende dieren helpen zoe-
ken. Niet alleen een eekhoorn zocht 
mee,maar ook de peuters mochten 
helpen zoeken. Gelukkig heeft het 
uiltje met alle hulp zijn mamma 
snel gevonden. Op Peuterspeelzaal 
Pinkeltje in De Vecht zijn ze de och-
tend begonnen met een heerlijk en 
gezond ontbijt waarna een speciale 
gast, de buurvrouw van de speel-
zaal en tevens oud kleuterjuf van de 
Antoniusschool Agnes Wust heeft 
voorgelezen. De peuters hingen aan 
haar lippen. Op Peuterwolde, de 
speelzaal in Terwolde werd voorge-
lezen door een oma. Om er een spe-
ciaal tintje aan te geven, waren an-
dere opa’s en oma’s ook uitgenodigd. 
Op dinsdag 24 januari kwam Albert 
Zark directeur van obs de Wiekslag 
bij de peuters van  ’t Hummelhonk 
in Voorst voorlezen. Meester Albert 
maakte indruk met het voorlezen 
uit eigen werk wat ging over een 
egel die een winterslaap ging hou-
den. Anne Dijkema, interim direc-
teur van obs Hagewinde,las op 25 
januari op’t Gruthuus in Wilp voor.
Hij vertelde een grappig verhaaltje 
over een mol die poep had op z’n 
hoofd. De Kruimelkring in Twello 
had ook een vol programma. Na het 
inmiddels beroemde voorleesontbijt 
werd daar o.a. voorgelezen door Elly 
Brinkman,de coördinator van het 
nieuwe Centrum voor Jeugd en Ge-
zin. Ook deze nieuwe organisatie in 
Voorst onderschrijft het belang van 
taalontwikkeling bij kleine kinde-
ren. Het doel van de nationale voor-
leesdagen is om het lezen te stimu-
leren, met name aan jonge kinderen 
die nog niet zelf kunnen lezen.

Voorleeslunch bij 
Kinderopvang Klarenbeek
Woensdag 18 januari was de start 
van de Nationale Voorleesdagen. De 
Nationale Voorleesdagen is een ini-
tiatief van de Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse 
Boek en duren dit jaar van 18 tot 28 
januari. Bij veel kinderopvangloca-
ties, peuterspeelzalen en basisscho-
len worden dan  voorleesontbijten 
georganiseerd. Kinderopvang Kla-
renbeek heeft ook meegedaan in de 
vorm van een voorleeslunch. Lekker 
lunchen met een krentenbroodje en 
een eitje en ondertussen voorgelezen 
worden door een van de leidsters.

Voorlezen bij de Kruimelkring
De peuterspeelzaal de Kruimelkring 
in Twello deed deze week ook mee 
aan de Nationale Voorleesdagen. 
Het doel van deze dagen is om het 
lezen bij jonge kinderen te stimu-
leren en al vroeg te beginnen met 
voorlezen. Opa’s en oma’s, collega’s 
van de kinderopvang, maar ook Elly 
Brinkman van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin kwamen voorlezen. 
In de ochtend hadden de peuters al 
genoten van een fraai gedekte tafel, 
verse broodjes en een krentenbol. 
De broodjes zelf smeren en beleggen 
was een groot feest. Kortom het was 
een reuze gezellige, doch leerzame 
ochtend, waarbij peuters en juffen 
genoten hebben.

Voorleesdagen bij de 
Speelakker
De nationale voorleesdagen zijn be-
gonnen en dus kwam op dinsdag 
24 januari meester Jan-Willem Ste-
geman voorlezen op de Speelakker 
in Teuge. De meester had het boek: 
“Kikker is verliefd” meegenomen en 
een kikkerpopje. Nadat we allemaal 
een krentenbol hadden gekregen, 
begon meester Jan-Willem voor te 
lezen. We waren allemaal heel stil, 
want hij kon heel mooi vertellen en 
sprong zelfs een keer van z’n stoel 
op. Toen kikker eend gevonden had 
en het boek uit was is meester Jan-
Willem weer aan het werk gegaan 
en zijn wij weer gaan knutselen en 
spelen. Meester Jan-Willem, heel erg 
bedankt voor het mooie verhaal.

Voorlezen op obs Wilpse 
Dijkschool
De kinderen van de Wilpse Dijk-
school hadden nog niet zo lang ge-
leden samen een ontbijt gehad en 
daarom was het ontbijt tijdens het 
voorlezen beperkt tot een stuk ont-
bijtkoek met wat te drinken. Een 

paar leerlingen van groep 8 hadden 
de koek voorzien van een lekker 
laagje boter. Het ontbijtje smaakte 
dan ook prima. In alle groepen werd 
gedurende een aantal dagen  voorge-
lezen. Vooral oma’s en opa’s en een 
enkele moeder hebben voorgelezen 
in de kleutergroep 1/2. In de hogere 
groepen waren het deze keer oude 
leerkrachten die de kinderen wisten 
te boeien door een half uurtje voor 
te lezen en te vertellen. Binnenkort 
wordt de voorleesfi nale in de ge-
meente Voorst in de bibliotheek ge-
houden. Voor de Wilpse Dijkschool 
zal Lize Top meedoen.

Peuterspeelzaal De 
Boskabouter leest voor
 “Mama kwijt!” is de titel van het 
prentenboek van het jaar 2012. 
Bij Peuterspeelzaal De Boskabouter 
uit Klarenbeek is er de afgelopen 
weken veel gepraat, gezongen en 
geknutseld over het uiltje dat zijn 
mama kwijt was. Zij namen deel aan 
de nationale voorleesdagen. Daarom 
kwamen er op woensdag 25 en don-
derdag 26 januari oma’s voorlezen 
uit dit leuke boek. “Van een oma 
leerden we dat een baby uiltje een 
“prul” heet, dus voortaan heet het 
baby uitltje prulletje.” De peuters 
luisterden met rode wangen naar het 
mooie verhaal. 
Bakker Stok had heerlijke bolletjes 
voor de peuters gebakken waarvoor 
iedereen hem hartelijk danken. Na 
een prachtige uilendans mochten de 
kinderen nog een koekje uit het ui-
lennest pakken, want moederuil had 
koekjes gebakken omdat kleine uil 
weer thuis was. Door mee te doen 
aan de nationale voorleesdagen wil 
de peuterspeelzaal benadrukken hoe 
belangrijk voorlezen is. Het prikkelt 
de fantasie, ontwikkelt het taalge-
voel en bezorgt veel plezier. Zo wor-
den kleintjes, grote lezers!

Voorlezen altijd spannend.

FNV Belastingservice 
Voorst-Twello
TWELLO.- Met ruim 320.000 aangiftes per jaar is de FNV Belastingser-
vice niet alleen de grootste belastingadviseur van Nederland, maar is 
ook vermaard om de kwaliteit van deze dienstverlening. Voor deze pres-
tatie tekenen jaarlijks zo’n 5000 goed opgeleide FNV-leden die in hun 
vrije tijd andere leden helpen met het invullen van hun aangiftebiljet. 

Ook in Twello start de FNV weer met deze ISO-gecertifi ceerde service. FNV-
leden kunnen hun aangifte geheel gratis laten invullen. Gezien de grote be-
langstelling is het wel noodzakelijk eerst even een afspraak te maken. De Be-
lastingservice staat dan op de afgesproken tijd voor u klaar. FNV-leden die een 
afspraak willen maken kunnen contact opnemen met José Meijer, op werkda-
gen van 17.00 uur tot 18.00 uur. Telefoonnummer: 0571 – 27 60 96. FNV Belas-
tingservice Voorst – Twello. Invullocatie Gebouw Irene, Dorpsstraat 8, Twello.

Gerbrand Bakker vertelt 
in bibliotheek
TWELLO.- De Stichting Boekenvrienden heeft op donderdagavond 9 febru-
ari Gerbrand Bakker uitgenodigd om over zijn werk te vertellen. Gerbrand 
Bakker (1962) heeft een veelzijdige carrière. Hij is en was ondertitelvertaler, 
hovenier, schaatsinstructeur en columnist bij De Groene. Uit zijn studie His-
torische Taalkunde kwam Het Etymologisch Woordenboek voor Beginners 
voort (1997). Twee jaar later verscheen de jeugdroman Perenbomen bloeien 
wit, die vooral in Duitsland een groot succes werd. Voor zijn debuut Boven 
is het stil (2006) ontving hij vele prijzen en nominaties. Bovendien werd het 
in vele talen vertaald, wordt het boek verfi lmd en is het bewerkt voor toneel. 
Na dit succesdebuut verschenen nog Juni (2009) en De omweg (2010). Zijn 
laatste boek Winterboek is 1 oktober 2011 verschenen.  Bakker is een meester 
in sfeerschepping. De natuur speelt een belangrijke rol in zijn werk. Entree 
EUR 5,00. Donateurs gratis. Aanvang 20.00 uur. Zie ook  www.gerbrands-
dingetje.nl
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Week 5: 1-2-2012

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 Welstand

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het 

volgende bekend:

op woensdag 8 februari 2012 vindt er een man-
daatvergadering van de welstandscommissie plaats.

Plaats:   gemeentehuis van de gemeente Voorst, 

H.W. Iordensweg 17 te Twello.

Aanvang:  10.30 uur

De agenda (met daarin de te behandelen bouwplan-

nen) is vanaf dinsdagmiddag 7 februari 2012 in te 

zien via de website van de gemeente Voorst (www.

voorst.nl) en aan de balie Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke Ordening en Milieu.

Conform artikel 12 van de Woningwet is deze ver-

gadering openbaar. Indien u aanwezig wilt zijn, dan 

horen wij dat graag van u.

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.

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

E.J.M. van Leeuwen, secretaris

Adres Onderwerp Status Nummer
Algemene plaatselijke verordeningen

Twello en Wilp-Achterhoek Verkopen van potgrond van 27-2-2012 t/m 7-3-2012 Vergunning verleend 2012-01710

Twello, Teuge en Wilp Collecteren van 1 t/m 7-7-2012 Vergunning verleend 2012-01835

Bestemmingsplan

Dernhorstlaan 9 en locatie Withagen Voornemen bestemmingsplan voor te bereiden Bekendgemaakt 2012-01788

Omgevingsvergunningen

Bekendijk ong. (kadastraal Voorst N 469)  Aanleggen nieuwe inrit Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2012-000002

 in Terwolde 

Binnenweg 13 in Twello Vergroten  uitvaartgebouw Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2011-000326

Burg Crommelinstr 15 in Twello Kappen eik Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000019

Dijkhofstraat 14 in Twello Kappen van een beukenboom Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000017

Doornweerdstraat 5 in Twello Kappen populier Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000022

Kadijk 9 in Terwolde Vervangen bedrijfswoning Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2011-000392

Koppelstraat 3 in Twello Vergroten  kantoorpand Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2011-000408

Kruisweg ong. in Voorst Oprichten en in werking veehouderij Verguning ingetrokken Z-HZ_INT-2011-005692

Leemsteeg 10 in Wilp Gld Verwijderen  asbesthoudende dakplaten tasloods Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2012-000001

Leigraaf 17 te Twello Vergroten schuur Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2011-000411

Leigraaf 55 in Twello Verwijderen mobiele kantoorunits Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2011-000353

Molenweg 56 in Terwolde Uitbreiden bestaande rundveestal en verwijderen  Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2011-000388

 asbesthoudende platen 

Noordijkpad 2 in Wilp Gld Slopen mestsilo Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000018

Rijksstraatweg 116 in Twello Kappen acacia Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000021

Stationsstraat 27 in Twello Veranderen winkelpui voor- en zijgevel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000020

van Ghentstraat 15 in Twello Plaatsen enkelzijdige reclame Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2012-000007

Veluwsedijk 11 in Nijbroek Oprichten en in werking veehouderij Vergunning ingetrokken Z-HZ_INT-2011-005694

Vundelaarsweg 9 in Wilp Gld Slopen bestaande boerderij Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2012-000016

Verzakking Duistervoordseweg
Op maandag 23 januari is er een 
verzakking geconstateerd aan de 
westzijde van de brug van de Duis-
tervoordseweg. De aannemer heeft 
een aanzienlijk deel van het asfalt 
ter hoogte van de Jachtlustweg 
moeten loszagen en verwijderen 
om de oorzaak van deze verzakking 
op te zoeken. 
Het bleek te gaan om een schade 
aan de nieuwe regenwaterriolering. 
Deze schade is bij het aanvullen 
met zand over het hoofd gezien. 
Door het lek raken van deze lei-
ding is zand dat boven deze lei-
ding lag in de regenwaterriolering 
gestroomd en heeft zo een holte 

onder het asfalt veroorzaakt. De 
Duistervoordseweg is daardoor 
enige tijd afgesloten geweest. 
De schade is inmiddels verholpen 
en de aannemer heeft een noodbe-
strating aangebracht om de Duis-
tervoordseweg weer toegankelijk te 
maken. Deze noodbestrating wordt 
bij het hervatten van het werk en 
als de temperatuur het toelaat weer 
vervangen door asfalt.

Informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen 
met de heer A. Oosterink van het 
bedrijf Schagen/Lareco, via tele-
foonnummer 06-51610447.

Afhalen Nederlandse identiteitskaart 
voor personen jonger dan 14 jaar 
 
In december zijn veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse identi-
teitskaart (NIK), te weten meer dan 190.000. De levering van de NIK’s van 
kinderen jonger dan 13 jaar en zes maanden zal volgens het hieronder 
aangegeven schema plaatsvinden:

  Aanvragen van 29 december: geplande levering uiterlijk week 7; 
  Aanvragen van 30 december: geplande levering uiterlijk week 8.

Voor de reisdocumenten die vanaf heden worden aangevraagd geldt de 
normale levertijd van 3 a 4 werkdagen. 

De NIK’s moeten persoonlijk worden afgehaald; dit geldt ook voor alle kin-
deren. Afhalen kan iedere werkdag van 08.30 uur tot 16.00 uur en tevens 
op de vrijdagavond.

Via het overzicht hieronder kunt u zien of uw Nederlandse Identiteitskaart 
binnen is. 

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     27-01-2012
29-12-2011     
30-12-2011     
   

Afhalen, paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen?
Zie ook de gele balk onderaan op deze pagina.

Kijk voor tips en adviezen over opvoeden en 

opgroeien op de website van het CJG 

www.cjgvoorst.nl

Inloopavond uitgangspuntenkaart Twello Centrum
Voor het centrum van Twello is een 
nieuw bestemmingsplan in voor-
bereiding. De afgelopen maanden 
is er samen met ondernemers hard 
gewerkt aan een uitgangspunten-
kaart voor de ontwikkeling van 
het centrum van Twello. Deze uit-
gangspuntenkaart vormt de basis 

voor het nieuwe bestemmingsplan 
Twello-Centrum dat voor de zomer 
in procedure zal gaan.

Om iedereen nu al de mogelijkheid 
te bieden om kennis te nemen van 
deze uitgangspuntenkaart wordt op 
donderdag 9 februari  a.s. tussen 

19.30 en 21.30 uur een inloop-
avond georganiseerd in het ge-
meentehuis in Twello. Tijdens deze 
avond kunt u de kaart bekijken en 
zijn er medewerkers aanwezig die 
uw vragen kunnen beantwoorden. 

Iedereen is van harte welkom!



Architect gekozen voor 
Brede School Twello
Van Moort en Partners Architec-
ten (VMP) gaat de Brede School 
Twello ontwerpen. Eind januari 
hebben de deelnemende partners, 
de gemeente en woningstichting 
Goed Wonen unaniem voor deze 
architect uit Amstelveen gekozen, 
formeel is er sprake van een voor-
nemen tot gunning.

De drie basisscholen De Hietweide, 
De Oase en De Kleine Wereld, Stich-
ting Samenwerkende Peuterspeelza-
len Voorst en kinderopvang / BSO 
Catalpa en Kidsgear zijn al enige 
tijd in overleg met de gemeente en 
Goed Wonen over het ontwikkelen 
van een Brede school op het huidige 
terrein van De Hietweide. Met de 
keuze voor de architect is er weer 
een belangrijke stap gezet.

De Brede School biedt straks een to-
taalpakket op het gebied van educa-
tie en kinderopvang in Twello. 
Het eerste schetsontwerp van VMP 
nodigt uit tot samenwerking en geeft 
voldoende ruimte voor de eigen 
identiteit van de partners. Het plan 
wordt nu verder uitgewerkt door de 
architect. Het is de bedoeling dat de 
Brede School in 2014 / 2015 in ge-
bruik wordt genomen.

Nieuwe Teugenaren ontvangen welkomstmand
TEUGE..- Januari 2012 start in Teuge voor nieuwe bewoners op een 
leuke manier.

Algemeen Belang Teuge heeft een 
welkomstmand samengesteld met 
een informatieboekje voor nieu-
we Teugenaren. Anne Pannekoek 
heeft haar vrijwilligersuren van 

de Rabobank Voorst gebruikt om 
het welkomstboekje te schrijven. 
Nieuwkomers kunnen lezen over 
de historie van het dorp, de voor- 
en nadelen van het wonen op het 

platteland en onder het circuitge-
bied van de luchthaven. De wel-
komstmand zit boordevol leuke, 
lekkere, en zinvolle dingen. Door 
de mand zijn de nieuwe Teugena-
ren direct op de hoogte van wat er 
allemaal in Teuge te vinden is, wat 
Teuge bijzonder maakt en welke 

bedrijven er gevestigd zijn. Omdat 
in het boekje ook aandacht wordt 
besteed aan het feit dat het be-
langrijk is, een goede band met je 
naaste buren te hebben, kwam het 
idee bij ABT op om de mand aan 
de nieuwkomers door één van de 
buren te laten geven. 

Dus, heb je nieuwe buren gekre-
gen, meld dat aan het secretariaat: 
055-3231818 of info@algemeen-
belangteuge.nl en je ontvangt een 
welkomstmand om zelf aan je 
nieuwe buren te geven. Een leuke 
manier om je nieuwe buren te ver-
welkomen!
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Raadsvergadering 30 januari 2012
Op maandag 30 januari 2012 heeft de raad vergaderd. Het audioverslag van die vergadering is af te 
luisteren via www.voorst.nl, onder “vergaderingen raad”. De besluiten die genomen zijn, kunt u lezen 
op dezelfde pagina van de website van de gemeente. Volgende week worden de besluiten afgedrukt 
op deze pagina in het Voorster Nieuws.

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-
tafelge sprek ken 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 contact 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 
tips en begeleiding gebruiken bij 
het opvoeden. Dat is heel nor-
maal. Het CJG biedt deze steun 
gratis en anoniem. 

Het CJG ondersteunt ouders, jon-
geren, professionals en vrijwilli-
gers bij opvoeden en opgroeien. 
Op onze website www.cjgvoorst.
nl vind je hierover betrouw-
bare informatie. Je kunt op onze 
website je opvoedvraag digitaal 
stellen op een tijd dat het jou 

uitkomt. Je ontvangt dan binnen 
twee werkdagen een antwoord 
van onze CJG medewerker. Op 
de website 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.

www.voorst.nl 
Ook voor de digitale versie van de(ze) Voorstwijzer!



Hachee vlees

kilo ..........................................................7.98
Gepanneerde
schnitzels
kilo ..........................................................6.98

C1000 of Dreft wasmiddel
alle voordeelverpakkingen
poeder of vloeibaar pak 3,06 kilo 
of fl acon 3,29 liter
OP=OP



Binnendijk Twello  –  Duistervoordseweg 11 • Tel. (0571) 28 78 20   ma t/m za 08.00 - 21.00 open
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Wiel Palmen: 
een terechte winnaar
Nationale Gedichtendag (dit jaar donderdag 6-1/1) 
wordt voor Deventer en omstreken al een aantal 
jaren volgens een succesformule georganiseerd. 
Theater Bouwkunde, Deventer Leeszaal en de 
Stentor nodigen dichters uit rond het gekozen the-
ma (dit jaar ‘’stroom’’) een gedicht van beperkte 
omvang te maken en op te sturen. Een deskundige 
jury o.l.v. Neerlandicus en dichter Jos Paardeko-
per beoordeelt de anoniem gemaakte resultaten 
en kiest de prijswinnaars. Evenals vorig jaar zijn 
er ook inzendingen van leerlingen 3-Havo van het 
Deventer voortgezet onderwijs. Zij vormden een 
aparte categorie, overigens wel met hetzelfde the-
ma. Dit jaar waren er meer dan 100 inzendingen 
van volwassenen naast de 100 jongerengedichten.
De presentatieavond in Bouwkunde had zodoen-
de een zeer gevarieerd karakter, tussen de voor-
drachten van de genomineerden (6 jongeren en 6 
ouderen) kon men genieten van twee optredens 
van het muzikale duo ‘’Me and Miss Molly’’. Voor-
drachten werden afgewisseld met een gesprekje 
met jurylid Jan Kruse. Veel jongerengedichten vie-
len op door beknoptheid en gevatheid. Die van de 
volwassenen waren niet alleen langer maar vaak 
ook raadselachtiger.
Wiel Palmen was één van de genomineerden, die 
zijn melancholieke gedicht over zijn herdenking 
van een verdronken jonge vriend in Thailand 
voordroeg. Toen de juryvoorzitter vertelde dat een 
heel poëtisch gedicht bij de 10 voorkeurgedichten 
van alle juryleden had gezeten dacht ik al meteen 
dat het wel eens Wiel’s exotische in memoriam 
kon zijn. Dat bleek het geval en zo werd hij win-
naar bij de volwassenen.
We wisten het al, vanwege de enkele gedichten die 
hij eens voordroeg in Kunstkring De Statenhoed, 
maar behalve religiecolumnist van het Voorster 
Nieuws en ontwikkelingsmedewerker in Zuidoost 
Azië is Wiel Palmen ook een gevoelig dichter, die 
meteen al een prijs wint. We gaan er vast meer van 
merken, maar nu vooral profi ciat Wiel.
Tinus van het Slijck (Martinus Ooms).

Gruiten op de Oase
TWELLO. - Vanaf begin januari doet basisschool de Oase in Twello 
voor tien weken mee met het EU-Schoolfruitprogramma, een Europees 
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende 
groente en fruit. Door EU-Schoolfruit lerenkinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten groente en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, 
maar ook gezellig!

Kinderen hebben veel te winnen bij 
gezonde eetgewoonten. Want kinde-
ren die genoeg groente en fruit eten 
en elke dag actief bewegen zitten 
lekkerder in hun vel, krijgen minder 
snel griep, zijn minder snel verkou-
den, voelen zich fi tter, beleven meer 
plezier aan sport en spel en leren 
makkelijker.
Het EU-Schoolfruitprogramma kan 
de school kinderen helpen om ge-
zonder te leren eten en zo de basis 
te leggen voor een gezond leven. 
De praktijk heeft uitgewezen dat dit 
werkt!
Het EU-Schoolfruitprogramma is 

een initiatief van de Europese Unie, 
het Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie, het 
Productschap Tuinbouw, het Steun-
punt Smaaklessen & SchoolGruiten 
en vier sponsors uit de groente en 
fruitsector. Het programma wordt 
ondersteund door Stichting Voe-
dingscentrum Nederland en Groen-
tenFruit Bureau. U kunt hierover 
meer lezen op de website www.eu-
schoolfruit.nl.
Kern van het EU-Schoolfruitpro-
gramma is het gezamenlijk eten van 
groente en fruit in de klas: het ‘grui-
ten’. De kinderen krijgen op drie 

vaste dagen in de week (de ‘gruitda-
gen’) gedurende tien weken een por-
tie groente of fruit uitgereikt tijdens 
de ochtendpauze om gezamenlijk in 
de klas op te eten. Deze groente- en 
fruitverstrekkingen worden gefi nan-
cierd door de Europese Unie en The 
Greenery.

De kinderen komen hierbij in aan-
raking met groente en fruit dat ze 
wellicht nog niet kennen en hebben 
geproefd. Op de Oase zijn de kinde-
ren erg enthousiast over het ´gruit´-
project, de kinderen ervaren veel 
plezier in het samen eten van groen-
te en fruit. Ze smikkelen en smullen 
van de minipaprika´s, appels, peren, 
meloenen en worteltjes. De aanko-
mende weken zullen de kinderen 
op de ´gruitdagen´ nog meer gaan 
genieten van verschillende groentes 
en fruit. 

100% NL feesttour

KLARENBEEK.- Afgelopen vrijdagavond was het café 
van restaurant De Nieuwe Zweep het decor voor het ex-
clusieve 100% NL feest! Het was daarom ook gezellig 
druk in het café. De 100% NL feesttour is de exclusieve 
muziekshow van 100% NL Radio. Het werd een avond-
vullende show vol entertainment en interactie. De DJ’s 
van 100% NL Radio zorgden voor een onvergetelijke 
sfeer en beleving en wel met de beste muziek. Muziek 
die iedereen zo mee kon zingen of een dansje wagen. 
In Klarenbeek waren bekende feestnummers tot neder-
pop klassiekers te horen. Tijdens de show werden ook 
verschillende gasten verrast met gratis T-shirts. 

Twee verraste jonge dames die na een dansje ieder een T-shirt 
kregen van de DJ. 

HEERDE - Bonenburgerlaan 25 - 8181 HB - Tel.: 0578 - 69 15 43 
TWELLO - Domineestraat 18 - 7391 GH - Tel.: 0571 - 27 11 73

Uw schilderwerk liever overlaten aan de vakman? 
Dan bent u bij Draaijer Verf en Wand aan het juiste adres!

DE HELE MAAND FEBRUARI

15% KORTING
OP ALLE DIMAGO® EN DIMAGO® NEW TRADITIONALS 

LAKVERF EN LATEX*

PROFITEER 
VAN DEZE 

GEWELDIGE 
ACTIE!

Bij Draaijer Verf & Wand in Twello en Heerde vindt u een ruim assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en vloeren. 

U kunt de hele maand februari profi teren van 15% korting op alle dimago® lakverf en latex, ook geldig voor 

dimago® New Traditionals* Wij geven u deskundig advies en helpen u desgewenst met het meten en monteren. Kom langs in 

onze winkel en laat u inspireren. *Niet geldig in combinatie met andere acties.

Schilderwerken en Glasservice

www.draaijerverfenwand.nl
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www.dierenkliniektwello.nl

FEBRUARI MAAND VAN HET GEBITFEBRUARI MAAND VAN HET GEBIT

Natuurlijk zijn alle huisdieren weer welkom 
voor een gratis gebitscontrole bij ons.
Maak gewoon een afspraak of loop binnen 
tijdens een van onze inloopspreekuren.
Daarnaast de hele maand 15 % korting op alle 
gebitsverzorgende produkten en voeding.
 
Tot ziens!
 
Dierenartsen Laura Broekman en Richard de Jong

Openingstijden
Ma, Wo en Vrij
08.30-19.30 uur
Di en Do
08.30-17.00 uur

Inloopspreekuren
Ma t/m vrij
van 08.30 tot 09.00
van 13.30 tot 14.00 
Ma, wo en Vrij
van 18.30 tot 19.30 uur
Zaterdag
van 10.30 tot 11.30 uur

Molenstraat 49
7391 AB  Twello
0571 - 27 26 24

Worstenaktie 
MVK goed 
verlopen
De worstenaktie van Muziekvereni-
ging Klarenbeek (MVK) is afgelo-
pen vrijdag 27  januari en zaterdag 
28 januari goed verlopen. 
Langs deze weg bedankt de ver-
eniging Buurman Vleesch en Vis/
Walravens voor de rookworsten, de 
bewoners van Klarenbeek en omge-
ving voor hun steun en de helpers 
voor het werk wat ze gedaan heb-
ben.

2 Februari 
Kunststof- 
inzameling
Het kuststofverpakkingsafval wordt 
in gebied 4 (o.a. Bussloo en Wilp) en 
5 (Klarenbeek en Voorst), ook bui-
ten de bebouwde kom aan de door-
gaande weg, eens per 3 weken opge-
haald. Het afvalbedrijf verzamelt de 
zakken bij u in de straat. Het is de 
bedoeling dat u de volle afvalzak op 
de inzamel dag voor 07.00 uur op de 
gebruikelijke verzamelplaats van de 
container aanbiedt. Voor de Klaren-
beek vallend onder gemeente Apel-
doorn zijn er nu containers geplaatst 
bij de familie Schimmel aan de Els-
bosweg. Verzoek van de familie: hou 
het aub netjes / schoon rondom de 
container! U wordt alvast bedankt. 
De kunststof inzamelzakken zijn 
gratis verkrijgbaar bij de PLUS Su-
permarkt Imanse, de Welkoop en 
in Klein Amsterdam bij Klein Hek-
kelder. 

3 Februari 
SCK kaartavond
De eerste vrijdagavond van de 
maand wordt er door de kaartcom-
missie van Sportclub Klarenbeek 
wederom een traditionele maan-
delijkse kaartavond georganiseerd 
in de kantine van Sportclub Kla-
renbeek aan de Bosweg 12-14 te 
Klarenbeek. 
Inschrijven kan vanaf 19.00 uur. 
Om 19.30 uur worden de kaarten 
geschud voor het kruisjassen, kla-
verjassen en jokeren. Iedereen is 
van harte welkom op deze, altijd 
gezellige kaartavond. Er zijn mooie 
prijzen te winnen. 

4 Februari 
Papier ophalen 
Oud papier wordt maandelijks op 
de eerste zaterdag van de maand in 
het Voorster gedeelte van Klaren-
beek, Voorst en Bussloo opgehaald 
door. Belangrijk om te melden is, 
dat als uw container vol is, u de 
rest van uw papier in hanteerbare 
bundels of kleine dozen naast de 
container dient aan te bieden. De 
papierploeg start om 08.00 uur en 
dan dient de container, evt. kleine 
bundeltjes / dozen papier aan de 
weg te staan. Steun de vereniging 
en houdt het papier gescheiden 
(aub: géén plastic tussen het papier) 
en dek uw kleine bundeltjes en/of 
stevige kleine dozen bij slecht weer 
af. Voorlopig de container met de 
handgreep naar de wegzijde opstel-
len. U wordt alvast bedankt voor 
uw medewerking. Voor Klarenbeek 
vallend onder gemeente Apeldoorn 
zijn er vier containers geplaatst bij 
de Garage Schimmel aan de Els-
bosweg. U kunt hier uw glas, dran-

kenkartons, papier en plastic in 
deponeren. Verzoek: houdt aub de 
ruimte netje / schoon! 

Soos Ons 
Genoegen
Op dinsdag 7 februari, aanvang 14.30 
uur, is er weer een spelsoos gepland 
in Ons Gebouw aan de Woudweg. 
Op donderdag 16 februari, aanvang 
14.30 uur, staat is er weer een soos 
gepland en staat De Bouwmeisters 
op het program. Voor eventuele vra-
gen kunt u Inge de Visser benaderen, 
tel. (055) 301 16 00. 

Reünie CV De 
Neutenkrakers
Carnavalsvereniging De Neutenkra-

kers wenst u als (oud) Neutenkra-
ker uit te nodigen voor de komende 
reünie ter ere van het 44 jarig be-
staan! Op 17 februari 2012, vanaf 
20.00 uur wenst de vereniging het 
carnavalsweekend te beginnen met 
een reünie in het Krakershol (De 
Nieuwe Zweep) welke bedoelt is 
voor alle huidige leden en oud neu-
tenkrakers. Het 44-jarig bestaan leek 
de vereniging bij uitstek de gelegen-
heid om eens gezellig bij elkaar te 
komen! 
De meeste (oud) leden hebben al 
een oproep gehad, mocht dit niet zo 
zijn dan kunt u dit krantenknipsel 
als oproep beschouwen. Dit geld 
ook voor de partners.

U kunt zich opgeven bij R. Bouw-
meester wonende aan de Woudweg 
96, 7381 BB te Klarenbeek. Even 
bellen naar tel. (055) 301 01 11 of 
even mailen naar reunie@cvdeneu-
tenkrakers.nl is ook een optie. 

Beleef Veluws College 
tijdens open dagen
APELDOORN –Bezoekers kunnen volgende week een voorproefje krij-
gen van het voortgezet onderwijs op de open dagen van de drie Apel-
doornse vestigingen van het Veluws College.

Veluws College Walterbosch
Het Veluws College Walterbosch 
opent op 1 februari tussen 15.30 en 
19.15 uur de deuren. Bezoekers kun-
nen dan zien wat deze vestiging voor 
havo, atheneum en VWO+ (Athe-
neum+ en Gymnasium+) te bieden 
heeft. Deze laatste opleiding is spe-
ciaal bedoeld voor leerlingen athe-
neum en gymnasium die meer wil-
len en kunnen. Om alvast de sfeer 
van de school aan de Waltersingel 
130 te proeven kunnen leerlingen 
verschillende korte mini-lessen vol-
gen. Daarnaast kunnen ze zich laten 
fotograferen op een green screen, 
een Engelse teabag scoren of demon-
straties in de gymzaal bijwonen.
Veluws College Mheenpark
Op 3 februari van 18.00 tot 21.00 
uur zijn aankomende leerlingen 
en hun ouders welkom bij het Ve-
luws College Mheenpark. Op deze 
school kunnen leerlingen terecht 
voor mavo en de onderbouw havo, 
atheneum en VWO+ (Atheneum+ 
en Gymnasium+). De school heeft 
een brugklaslocatie aan de Duizend-

schoon en een hoofdgebouw aan de 
Zilverschoon. Tijdens de open dag is 
op beide locaties van alles te doen 
en zien, waaronder proefl essen, een 
puzzeltocht en een ‘tentoonstelling’ 
van living statues.

Veluws College Cortenbosch
Het Veluws College Cortenbosch 
houdt op 4 februari van 9.30 tot 
13.00 uur open dag. Deze school 
voor vmbo heeft alle leerwegen in 
huis en de sectoren Economie, Zorg 
& Welzijn en Techniek. Elk van deze 
sectoren beschikt over praktijklo-
kalen, waar bezoekers van de open 
dag zelf aan de slag kunnen. Lekker 
koken bij Zorg & Welzijn, de schoon-
heidssalon bezoeken of maskers ma-
ken bij Techniek. De brugklaslocatie 
van deze school bevindt zich aan de 
Blekersweg , de hoofdlocatie aan de 
Prinses Beatrixlaan. Beide locaties 
zijn geopend tijdens de open dag. 
Om de 300 meter tussen beide loca-
ties te overbruggen zal de hele open 
dag een rode dubbeldekker heen-en-
weer rijden. 

Richtlijnen Prins Bernhard 
Cultuurfonds uitgebreid 
TWELLO.- Jaarlijks ondersteunt de afdeling Gelderland van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds circa 400 projecten. Hiervoor is een budget van 
ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar. Om de be stedingen goed te kun-
nen verdelen over stichtingen en verenigingen die aanvragen indienen, 
zijn voor bepaalde projecten richtlijnen opgesteld. 

Muziek
De regeling voor toekenning van ga-
rantiebijdragen voor instrumenten 
aan muziekverenigingen heeft een 
wijziging ondergaan. Omdat in Gel-
derland daarvan de grootte enorm 
verschilt, zijn voor verenigingen 
met veel betalende leden de maxi-
mumbedragen verhoogd. De richt-
lijn 25% van de kosten van instru-
menten tot maximaal 4.000 euro is 
aangepast en de maximumbedragen 
zijn vanaf 1 januari 2012 als volgt: 
* Voor verenigingen met maximaal 
100 betalende leden blijft het maxi-
mum 4.000 euro; 
* Voor gezelschappen met 100 tot 
200 betalende leden wordt het 
maximum 6.000 euro; 
* Voor muziekverenigingen met 
meer dan 200 betalende leden wordt 
het maximum 8.000 euro. 
Het maximumbedrag is de vergoe-

ding die in drie jaar maximaal aan 
een vereniging kan worden toege-
kend. Op www.cultuurfonds.nl/
Gelderland is onder ”Richtlijnen 
en bepalingen” alle infor matie over 
een aanvraag indienen te vinden. 

Missie 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
stimuleert cultuur en natuurbehoud 
in Nederland en wel op grote en 
kleine schaal. Bijzondere initiatie-
ven, bevlogenheid en talent worden 
met fi nanciële bijdragen, opdrach-
ten, prijzen en beurzen aangemoe-
digd. Door actieve fondsenwerving 
en inkomsten uit lo terijen kunnen 
jaarlijks ruim 3.500 projecten en 
personen worden ondersteund. Dat 
maakt deze lan   delijke instelling met 
twaalf provinciale afdelingen één 
van de grootste particuliere cultuur-
fondsen van Nederland. 

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

Durf te vragen!Durf te vragen!
TWELLO – Je staat er (weer) alleen voor. Strui-
kel je over zaken heen en weet je niet hoe je 
het aan moet pakken? De realiteit is dat je het 
zelf moet doen. Goed nieuws: op eigen benen 
staan valt te leren!

Op eigen benenOp eigen benen
ScheidingsWijze organiseert op woensdag 
22 februari van 19.30 tot 22.30 uur en op 
donderdag 29 maart van 9.30 tot 12.30 uur 
de training ‘Op eigen benen’. Bij deze training 
leer je op eigen kracht verder te gaan. Of je nu 
problemen hebt met het huishouden, kinde-
ren, fi nanciën, doelen stellen en/of alleen zijn. 
Je leert hoe je een onafhankelijk zelfstandig 
persoon kunt worden met voldoende inzicht in 
de praktische zaken die hierbij komen kijken. 
Wil je ook op eigen benen staan? 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 werkzaamhe-
den voor de scheidingspraktijk worden daarom 
diverse workshops en trainingen georgani-
seerd. 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 zijn of 
haar relatie(s) 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 gebundeld om 
het moeilijke en emotionele scheidingstraject 
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.

2-62-6

Terwoldse antiek- en rommelmarkt 
commissie staat in de startblokken
TERWOLDE.-  De mensen van de 
antiek- en rommelmarktcommissie 
staan bij wijze van spreken, al weer 
te trappelen om de komende editie 
in Terwolde van start te laten gaan. 
Na heel veel jaren op de terreinen 
van Zorgvliet van de familie Kloos-
terboer gebruik te shebben gemaakt 
van de verschillende schuren, het erf 
en de terreinen rond de oude boerde-
rij, was het de verwachting dat vorig 
jaar de laatste editie van de markt op 
het erf van Kloosterboer had plaats-
gevonden. Niets blijkt echter minder 
waar. Ondanks dat de accommoda-
ties in het kader van de zgn. “rood 
voor rood” regeling het veld hebben 
moeten ruimen, zijn de organisato-
ren, samen met de familie Klooster-
boer tot een alternatieve oplossing 
gekomen. Omdat het terrein bij een 
groot, inmiddels internationaal pu-
bliek diep in het geheugen is gegrift 
en door de immer prettige sfeer, viel 
het de organisatoren zwaar om naar 

een andere plek te verhuizen. Daar-
om is in samenspraak besloten om 
de markt te houden op min of meer 
hetzelfde terrein. Om daarbij zo no-
dig wel het hoofd te kunnen bieden 
aan eventuele weerbarstige weergo-
den zal een grote tent worden opge-
zet voor de kwetsbare artikelen.

Zoals gebruikelijk zijn de mannen 
van de antiek- en rommelmarkt-
commissie weer paraat om goede 
gebruikte, artistiek verantwoorde 
of alleen maar vreemde spulletjes 
op te halen. Zij worden door een 
groep vrijwilligers bijgestaan die 
daaropvolgend alles sorteren, zono-
dig kleine reparaties uitvoeren en 
klaarzetten voor de jaarlijkse markt-
dag op de zaterdag voor Pinksteren, 
26 mei a.s. De mensen die de spul-
len ophalen zijn J.van Oorspronk, 
telnr. 0553231711, E.Slijkhuis, telnr. 
0571291074 en/of T.Veldhuis, telnr. 
0571273127. 
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Gratis Spotify Premium en supersnel internet  

bij het Glasvezel Standaard Alles-in-één Pakket

met 10 Nederlandse 
 zenders in HD

met 100 Mbit/s

t.w.v. € 10,-/mnd

45.-
/mnd*

nu 3 maanden

�65.-

kpn winkel Deventer | kpn.com/glasvezel | 0900 1990

Drie nieuwe dierenambulances

KLARENBEEK.- De stichting Die-
renambulance Dierenbescherming 
OverGelder heeft afgelopen vrijdag 
drie nieuwe dierenambulances over-
gedragen gekregen van Wensink.
De oude drie ambulances waren al 
lang aan vervanging toe. Ze had-
den zeer veel kilometers op de teller 
staan en kregen steeds vaker manke-
menten, wat hoge kosten met zich 
meebracht.
Dankzij een nalatenschap kreeg Die-
renambulance OverGelder de moge-
lijkheid alle drie de  ambulances in 
één keer te vervangen! Hierbij is de 
keuze gevallen op drie nieuwe Mer-
cedes Sprinters.
De dierenambulances worden inge-
zet in de werkgebieden Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen. Tijdens de 

overhandiging waren diverse ambu-
lancemedewerkers aanwezig, want 
ze zijn maar wat trots op hun nieu-
we wagens. De vrijwilligers kunnen 
weer jaren vooruit met het geven 
van snelle en professionele hulp aan 
dieren in nood.
Overigens kunnen de ambulance-
medewerkers nieuwe collega’s goed 
gebruiken.
Om als vrijwilliger op de dierenam-
bulance ingezet te kunnen worden 
dient men minimaal 20 jaar oud te 
zijn, woonachtig in Apeldoorn, De-
venter of Zutphen, bij voorkeur in 
het bezit van een rijbewijs en weke-
lijks beschikbaar te zijn. Voor meer 
informatie kunt u contact opne-
men via email info@dierenbescher-
mingovergelder.nl.

Drie nieuwe dierenambulances voor stichting Dierenambulance 
Dierenbescherming OverGelder.

Tentoonstelling Appels en peren langs 
de IJssel in Voorst
VOORST . - De reizende tentoonstelling over de geschiedenis van de 
fruitteelt in de IJsselstreek is op 1 februari a.s. vanaf 19.00 uur  te zien 
in het Dorpshuis van Voorst. De tentoonstelling belicht de ‘bloeiperiode’ 
van de hoogstamfruitbomen in de IJsselvallei tussen circa 1860 en 1950. 
Iedereen is van harte welkom om de tentoonstelling te bezoeken.

De tentoonstelling is te zien 
tijdens een zogenaamde boom-
gaardbijeenkomst georgani-
seerd door Stichting IJssel-
boomgaarden. U bent welkom 
vanaf 19.00 uur. Rond 20.00 uur 
wordt een rondleiding gegeven 
en hierna volgt het boomgaard-
gesprek, waarin de bezoekers in 
de gelegenheid worden gesteld 
met bestuursleden en met el-
kaar in gesprek te gaan over het 
verleden, heden en de toekomst 
van de hoogstamboomgaarden 
in de streek. Op de boomgaard-
bijeenkomsten is het rijk geïl-
lustreerde en informatieve boek 
‘Appels en peren langs de IJs-
sel’ en de beheerkalender, een 
handleiding voor het beheer 
van een hoogstamfruitboom-
gaard verkrijgbaar. Mensen die 
in het bezit zijn van oude foto’s 
en voorwerpen die te maken 
hebben met hoogstamfruitbo-
men en de verwerking van het 
fruit, worden uitgenodigd dit 
mee te brengen.

Panelen
De tentoonstelling bestaat on-
der andere uit een aantal pane-
len over de hoogstamgeschiede-
nis in de IJsselvallei die begint 
rond 1860. In die tijd waren de 
meeste fruitbomen voor eigen 
gebruik. De boeren hielden zich 

vooral bezig met melkveehou-
derij en akkerbouw. Door de 
daling van de graanprijs gingen 
de boeren op zoek naar andere 
bronnen van inkomsten. De 
fruitbomen leverden extra inko-
men voor de boeren en het vee 
kon onder de bomen blijven 
grazen. Zo ontwikkelde zich de 
hoogstamfruitteelt, de handel 
en de export. In de twintiger ja-
ren ontstonden er fruitveilingen 
zoals in Olst, Wijhe, Twello en 
Deventer. Naast het grote eco-
nomische belang, moet het er, 
zeker tijdens de bloesemperi-
ode, prachtig hebben uitgezien. 
Na de Tweede Wereldoorlog 
ging het bergafwaarts met de 
hoogstamfruitteelt door toene-
mende concurrentie met het 
buitenland. Boomgaarden wer-
den niet meer onderhouden en 
veel zijn gerooid met door de 

overheid beschikbaar gestelde 
rooipremies.

Behoud
De Stichting IJsselboomgaarden 
is opgericht in 2007 en zet zich 
in voor het duurzaam behoud 
van hoogstamfruitboomgaarden 
in de IJsselstreek, door eigena-
ren en beheerders met raad en 
daad te ondersteunen en verder 
alles te ondernemen om het be-
houd te bevorderen. De bijeen-
komsten, de tentoonstelling, 
de beheerkalender en het boek 
maken deel uit van het project 
‘IJsselfruit, inspiratiebron voor 
landschappelijke versterking’. 
In dit project worden de toe-
komstige mogelijkheden van 
de boomgaarden verkend, het 
oude gebruik dient hiervoor als 
inspiratiebron. 
De groeiende vraag naar streek-
producten en plattelandsbe-
leving bieden nieuwe kansen 
voor de boomgaarden. Hierbij 
kun je bijvoorbeeld denken aan 
zelfplukdagen of streekappel-
sap. 

Agenda
Er worden in de regio verschillende boomgaardbijeenkomsten ge-
organiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van de overige datums 
en locaties. U bent op alle bijeenkomsten van harte welkom.
15 februari:  Dorpshuis, Herxen 1, Herxen
29 februari:  Dorpshuis, Kerklaan 22, Welsum
13 maart:  Camping de IJsselhoeve, IJsseldijk 46 Veessen
28 maart:  Dorpshuis, Vaassenseweg 3, Terwolde
4 april:   Holstohus, Jan Schamhartstraat 2, Olst
12 april:  Infocentrum IJssel Rijksstraatweg 109, Den Nul
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Nieuwe dierenartsen bij De Driehoek
KLARENBEEK.- In het kader van 
het pensioen vanaf 1 maart 2012 
van eigenaar Hans Bergefurt en de 
vervanging van een zwangere die-
renarts is bij Dierenartsenpraktijk 
De Driehoek per 1 november 2011 
een nieuwe dierenarts aangeno-
men.

Anita Karreman – den Hoed is in 
juli 2010 afgestudeerd aan de Uni-
versiteit van Gent als dierenarts 
voor landbouwhuisdieren en paar-
den. Het jaar daarna werkte ze in de 
buitenpraktijk van de Faculteit Dier-
geneeskunde, in Merelbeke, met het 
doel veel praktische ervaring op te 
doen. In totaal woonde Anita zeven 
jaar in België. Met enige regelmaat 
spreekt zij, als geboren Rotterdamse, 
haar directe collega’s dan ook op z’n 
Vlaams aan met ‘U’!
Momenteel woont Anita offi cieel 
nog steeds met haar kersverse echt-
genoot Hans nog in Ridderkerk, maar 
ze kijkt er naar uit om in de lande-
lijke omgeving van Voorst wortel te 
schieten. In haar vrije tijd is Anita 
op de racefi ets of MTB te vinden, 
en daarnaast struint ze graag met 
bouvier Punto de Voorster paden en 
lanen af. Vanwege de groei van de 
gezelschapsdierensector binnen de 
Driehoek is op 1 december 2011 ook 
“binnenshuis” een nieuwe dieren-
arts aan de slag.  Jurjen Greep heeft 

Zakelijk Zakelijk 
NieuwsNieuws

de sprong in het damesdomein durven maken en vormt 
inmiddels een verfrissende aanvulling op het team. Jurjen 
is geboren en getogen in Zeist en studeerde in 2008 af als 
dierenarts gezelschapsdieren. Daarna werkte hij in dieren-
artspraktijken in Vorden en Hardenberg. Hij heeft speciale 
interesse in orthopedische chirurgie en echografi e. Jurjen 
woont met zijn vrouw Liesbeth (dierenarts in Olst), teckel 
Laud en kat Van Oranje sinds kort aan de rand van Diepen-
veen. Greep is blij met zijn aanstelling in Klarenbeek: “De 
Driehoek bedrijft serieuze diergeneeskunde en is vooruit-
strevend in zijn aanpak. Dat zie je aan de uitrusting, maar 
bijvoorbeeld ook aan het antibioticum-beleid.” Vier dagen 
in de week is hij op de praktijk aanwezig. De vrijdag wordt 
besteed aan fi etsen op de MTB en speurwerk met Laud. 
Ennuhh, natuurlijk aan het huishouden.

Middelbare scholieren strijden om titel 
beste timmerman en metselaar
APELDOORN.- Twee dagen lang 
dompelen 17 middelbare scholie-
ren uit de regio Apeldoorn zich 
onder in de wereld van metselen 
en timmeren. Samen strijden ze 
voor de titel ‘beste timmerman’ of 
‘beste metselaar’ tijdens de Beroe-
penwedstrijd op 7 en 8 februari 
2012. 

Opleidingsbedrijf BouwStarters or-
ganiseert jaarlijks een beroepenwed-
strijd voor middelbare scholieren 
van vmbo-scholen. Leerlingen van 
scholen uit de regio konden zich op-
geven voor de wedstrijd, die deels 
plaatsvindt tijdens de open dag van 
het opleidingsbedrijf. Aan het on-
derdeel ‘metselen’ doen 7 leerlingen 
mee, aan ‘timmeren’ zijn dat er 10. 

Fontein en rustbank bouwen
De metselaars bouwen tijdens de 
wedstrijd een fontein, terwijl de 
timmerlieden in tweetallen een 
rustbankje met overkapping maken. 
Deze opdrachten staan in het teken 
van Pleisterplaats Hoenderloo en 
zijn opgezet in samenspraak met de 
Stichting Apeldoornse Monumen-
ten.  Ze hebben dinsdag 7 februari 
en woensdag 8 februari van 8.30 uur 
tot 16.00 uur om hun opdracht suc-
cesvol af te ronden.  De deelnemers 
komen van het Edison College, Het 
Stedelijk Daltoncollege (Zutphen), 
Jacobus Fruytier, Sprengeloo en 
RSG Noord Oost Veluwe (Epe). Een 

professionele jury begeleidt de kandidaten en beoordeelt 
het eindproduct.

Wisselbeker
Op woensdag 8 februari om 19.30 is de prijsuitreiking 
door wethouder Stukker van de gemeente Apeldoorn. Hij 
maakt bekend wie de titel ‘beste timmerman’  of ‘beste 
metselaar’ mag voeren en welk duo een prijs gewonnen 
heeft voor ‘beste samenwerking’. Alle kandidaten ontvan-
gen een certifi caat, een cadeaubon en een bos bloemen. De 
winnaars krijgen een wisselbeker voor de school en een 
bokaal voor de winnaar. 
 
Open dag
De prijsuitreiking Beroepenwedstrijd is om 19.30 door de 
heer Stukker, wethouder van de Gemeente Apeldoorn. Het 
is mogelijk een kijkje bij de kandidaten te nemen tijdens 
de open dag van BouwStarters op 8 februari van 13.00 tot 
20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom aan 
Sleutelbloemstraat 69b in Apeldoorn. 

Sportschool Tijssen nieuws

Judoka’s succesvol in Markelo
TWELLO.- Afgelopen zaterdag hebben 11 judoka’s deelgenomen aan het “Instap” judotoernooi 
van de Judo Bond Nederland district oost. 6 judoka’s wisten een prijs te behalen. Een 1e plaats was 
er voor Dinand Kramp. Een 2e plaats waren er voor Quinty Vos, Damian van den Elsen en Jilles 
Maas, Een 3e plaats waren er voor Jordi Jansen en Luca Straatman.

Art. 1692

Art. 1642

Easy Glider

SCHAATSEN!
Nu volop voorradig

Inruil mogelijk*

handschoenen, mutsen, shawls, 
thermo onderkleding

* inruil: combinoren-hockey-goede kinderschaatsen mogelijk!

Alle Jacks afgeprijsd tot 
60% KORTING

snowboots, diverse modellen. 
SALE KORTINGEN

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E
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5995

3495

3995

ZANDSTRA combinoren met soft schoen

ZANDSTRA Kindernoor

ZANDSTRA Easyglider

BAUER ijshockeyschaatsen

KINDER ijshockeyschaatsen verstelbaar

KUNSTIJSSCHAATSEN

•  Diverse modellen maat 36 - 50

•  Verstelbaar

•  Verstelbaar

Van 79.95 nu voor

Van 44.95 nu voor

Vanaf

9995

3495

Anita Karreman en Jurjen Greep
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Schoonheidssalon Beautycol 
bestaat 2 jaar
TWELLO.- Schoonheidssalon Beautycol is een salon voor hem & haar, 
IPL defi nitief ontharen, MSP huidverbeterende behandelingen, huid-
problemen zoals o.a. Acné, visagie, ontspanningsmassage, zwanger-
schapsmassage, make-up workshops, bruidsmake-up, webshop voor 
Matis & Pupa producten www.matispupa.nl etc.

Nicole Engelhard de eigenaresse van 
de salon heeft in 2 jaar tijd een groot 
klanten bestand opgebouwd, klan-
ten uit alle hoeken van Nederland. 
Het doel was, de salon succesvol 
maken en voor iedereen wat wils 
aan te kunnen bieden. Dit is zeker 
gelukt, maar om de salon nog suc-
cesvoller te maken heeft Nicole En-
gelhard besloten om de behandelin-
gen & website wat vernieuwing in te 
brengen. De nieuwe behandelingen 
zijn gericht op het verhelpen van de 
problemen die een huid kan hebben. 
Dit kunt u lezen op de website, daar-
naast is ook het doel van de behan-
deling te lezen op de website www.
schoonheidssalonbeautycol.nl

Nieuwe ondernemer op 
Troefmarkt Wilp
WILP.- Na twaalf zeer succesvolle 
jaren de plaatselijke Troefmarkt 
gerund te hebben, waarmee zij in 
2008 derde werden bij de landelij-
ke verkiezing “beste buurtsuper” , 
vonden  John en Janny Kouwen het, 
mede om gezondheidsredenen,   tijd 
worden om een nieuwe uitdaging te 
zoeken. Sinds december 1999 heb-
ben zij met veel plezier en enthou-
siasme een trouwe klantenkring op-

zeer enthousiast kandidaat onder-
nemersechtpaar.

KWF Kankerbestrijding
In het voorjaar van 2011 kwamen 
John en Janny  in contact met Ger-
win en Maaike de Ronde, twee jonge 
Deventenaren die heel graag een ei-
gen bedrijf wilden beginnen. Beiden 
hebben al ruime ervaring in de su-
permarkt branche. 
Op zaterdag 4 februari zal John Kou-
wen voor het laatst de winkeldeur 
van de plaatselijke Troefmarkt op 
slot doen en op maandag 6 februari 
zal Gerwin hem weer openen.
Gelegenheid om afscheid te nemen 
van John en Janny en kennis te ma-
ken de nieuwe ondernemers, is er 
op zaterdag 4 februari van 16.30 tot 
18.00 uur in de winkel aan de Rijks-
straatweg. De winkel zal die dag 
sluiten om 16.00 uur.
Op maandag 6 februari heten Ger-
win en Maaike u graag weer welkom 
vanaf 13.30 uur.
Mocht u besluiten iets te willen 
schenken, dan graag in de vorm van 
een enveloppe waarvan  de inhoud 
wordt geschonken aan KWF kanker-
bestrijding.

Om kennis te maken met een van 
deze nieuwe behandelingen & het 
2 jarig bestaan van de salon te vie-
ren is er daarom een geweldige actie 
die geldig is tot vrijdag 17 februari 
2012. Koop een kuur van 3 x een 
“reponsé” behandeling afgestemd 
op uw huid en u ontvangt een rug-
scrub, rugpakking & een rugmassage 
twv. EUR 63,00 cadeau. Schoon-
heidssalon Beautycol/Romaterweg 
8 (nieuwbouwwijk zwembad de 
Schaek)/Twello tel. 06 40 222 681.

Wordt nu ook vriend op facebook, 
hyves of twitter en blijf op de hoogte 
van alle nieuwtjes en acties in de 
salon.

gebouwd.
Nadat er in 2009 bij Janny borstkan-
ker werd geconstateerd vonden ze 
het tijd om eens over de toekomst 
na te denken en kwamen ze tot de 
conclusie dat er meer is dan alleen 
alle ziel en zaligheid in de zaak te 
steken Eind 2010 werd er besloten 
om het roer om te gooien en werd 
er contact gezocht met groothandel 
Van Tol Retail. Zij kwamen met een 

Fragment op 
Prinsennacht 
Klarenbeek
KLARENBEEK.- Voor velen is 29 april 2012 nog 
een heel eind weg. Toch zijn de leden van CV Tha 
Bierbommuh al weer druk bezig met de voorbe-
reidingen voor de enige echte Prinsennacht. De 9e 
editie van dit supergezellige feest wordt een echte 
knaller, want de geweldige band Fragment is vast-
gelegd voor deze avond!

Met aanstekelijk covers in een eigenwijs Fragment-
jasje zet het Engelse drietal een geweldige live-act 
neer. In 1991 besluiten ze vol lef Ahoy af te huren die 
uitverkocht raakt. Dat gebeurt ook in 1996 en inmid-
dels verkocht de band meer dan 16.000 T-shirts. In 
2002/2003 was Fragment de Radio 3FM Huisband en 
daarnaast stonden ze een aantal keren in de Neder-
landse hitlijsten. Volgens Giel Beelen doe je de band 
met het stickertje ‘coverband’ ernstig te kort: “Ik vind 
´t een belediging als je ´t een coverband noemt. Ze ge-
ven er gewoon een eigen dimensie aan. En ´t is altijd 
een feestje. Met de unieke humor en uitstraling is het 
één van de allerbeste live bands in Nederland”. Ook 
de organisatie van de Zwarte Cross is vol lof. Inmid-
dels is Fragment al meer dan 5 jaar de huisband van 
het grootste festival van Nederland: “Waar sommige 
bands 10 man op het podium nodig hebben om het 
een beetje te laten klinken, fl ikten die verdomde En-
gelsen het met z´n drieën. Ze waren gewoon de aller-
beste band van de hele Zwarte Cross”.
Een imposante geschiedenis dus en ook op Prinsen-
nacht 2012 zullen zij zich volledig geven om te zor-
gen voor een waar knalfeest!  Zeer binnenkort volgt 
er meer informatie over kaartverkoop enzovoort. Hou 
www.bierbommuh.nl en deze krant  dus goed in de 
gaten! Noteer ondertussen alvast in je agenda: Prin-
sennacht 2012, 9e editie, 29 april 2012, 20.30 uur, Pol-
veensweg 21 Klarenbeek.

Fragment op Prinsennacht Klarenbeek.

Naast gordijnen kunt u bij Colors@Home ook terecht voor 
raamdecoratie, harde- en zachte vloeren, verf*, behang, 
buitenzonwering* en kleur- & interieuradvies.

Colors@Home is hèt adres voor uw interieur. Voor iedere stijl en 
elk budget hebben wij een mooie oplossing. Op diverse soorten 
gordijnen van topmerken profiteert u bovendien de komende 
weken van een zeer aantrekkelijke korting. Kom snel kijken!

OP GORDIJNEN
25% KORTING

Actie geldt van 6 t/m 18 februari 2012.
Vraag in de winkel naar de voorwaarden en deelnemende merken.

Maandags gesloten. Dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag tot 21.00 uur koopavond. Zaterdag 9.30 - 16.00 uur
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www.pijnappel.info

  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526
Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

Zweefdeurkast
ELLIS
� Drie hoogtematen 197, 223, 235 cm
� 9 breedtematen van 151, 181, 201, 225, 
 250, 280, 300, 320 en 350 cm breed
� 7 actuele kleuren
� Met of zonder kranslijst/verlichting
� Diverse accessoires leverbaar

Toneelvereniging Actief binnenkort 
weer op de planken
TWELLO.- Toneelvereniging ACTIEF zal binnenkort voor u een nieuw stuk 
op de planken brengen. Dit zal wederom bij Restaurant “De Vier Seizoenen” 
gebeuren en wel op vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart. Momenteel wordt er 
nog druk gerepeteerd om u weer een gezellige voorstelling te bezorgen. Het zal 
weer een humoristisch stuk worden met de titel “Een goed soldaat . . . .”

Jezelf aanpakken om 
anders te gaan eten
Een artikel in Voorster Nieuws kan je nieuwsgierigheid prikkelen. 
Zeker als je iemand meent te ontdekken die je leven een andere wen-
ding kan geven. ‘Anders eten, leer je eetstijl kennen’ kopt het Voorster 
Nieuws van woensdag 25 januari, met de uitnodiging de workshops 
hierover te komen bezoeken. Interessant, dus op naar Livfi t en de per-
soon erachter: Mieke van Heuven aan de Kerkstraat in Voorst.

Dorpsgenoten. 
Wandelend door de gemeente 
Voorst ontmoet Wiel Palmen 
personen die volgens hem 
iets te vertellen hebben. Ger-
da Jacobs maakt de foto. Van-
daag een gesprek met Mieke 
van Heuven uit Voorst.

Nieuwe eetstijl
Eetstijl is leefstijl. En als je daar 
iets in wilt veranderen dan begint 
dat bij jezelf. Mieke van Heuven 
was tot  juni 2010 directeur van 
Landschapsbeheer Nederland. Ze 
was, zoals zo vaak gebeurt, op  het 
punt gekomen dat ze zich afvroeg 
‘wat wil ik in m’n leven’. Voor 
haar was het haar belangstelling 
in de samenhang van lekker koken 
en gezondheid. Uit eigen ervaring 
wist ze, hoe voedsel kan inwerken 
op iemands gezondheid. Eten is 
voor steeds meer mensen een pro-
bleem. ‘Gezond eten en daar van 
leren genieten, dat levert dubbele 
winst. Dat merkten ook  onze gas-
ten, die zeiden: dat kun jij zo goed, 
kun je ons dat ook niet leren?’ En 
dan is de link gauw gelegd: Livfi t 
was geboren.
  
Afvallen
‘Als je wilt afvallen, dan kun je 
maar beter tegelijk een gezonde 
manier van eten inpassen in je 
leven. En we weten allemaal dat 
dat heel moeilijk kan zijn. Daarbij 
kan ik je dus helpen.’ Mieke van 
Heuven is duidelijk: ’Afvallen lukt 
niet alleen met diëten.’ Ze laat cij-
fers zien van onderzoeken die to-
nen dat slechts vijftien procent de 
eindstreep haalt. ‘Dan is belangrijk 
waar je mentale klik ligt, dus wat 

is het moment dat je voelt: nu ben 
ik er klaar voor, nu kan ik beginnen.’ 
Daarop coach ik. En met gevoel voor 
understatement: ’Het helpt niet als 
je de mensen op een weegschaal zet 
met allemaal lijstjes van wat je wel 
en wat je niet mag eten.’ Mensen 
zullen eerst opnieuw contact moe-
ten maken met zichzelf. Vat krijgen 
op je gedrag, weten waarmee je bezig 
bent,’ klinkt het bijna streng.

Positieve instelling
Mieke heeft een positieve en opge-

wekte kijk op het leven die aan-
stekelijk werkt. Dat zal haar werk 
als coach ten goede komen. Ze 
laat mensen in hun waarde, zoals 
dat zo mooi klinkt, maar bij Mieke 
krijgt dat weer betekenis: ‘Ik wil 
de coach zijn die iemand op weg 
helpt, mee helpt zoeken wat goed 
past. Het aardige van coaching is 
dat je mensen echt kunt helpen bij 
hun strijd om hun juiste gewicht te 
vinden. Het doet me wat als men-
sen zeggen, dat ze eindelijk de re-
denen snappen waarom ze de din-
gen doen en dat ze weer vreugde 
beleven aan hun eten.’ Dan gaat het 
niet alleen om volwassenen, maar 
ook om jongeren en kinderen.

Vier seizoenen
Haar ideeën spelen mooi in op de 
tendens van deze tijd: eten met de 
seizoenen mee: ’We zijn een rijk 
land, want we hebben de vier sei-
zoenen die alle vier hun eigen ver-
schillende producten en voedings-
stoffen leveren. Van die afwisseling 
moeten we weer gebruik gaan ma-
ken.’ Daarnaast wil ze terug naar 
samen eten.’ Een van de oorzaken 
van zwaarlijvigheid is dat er niet 
meer samen gegeten wordt. Terwijl 
eten nou juist iets is om samen van 
te genieten!‘ En als uitsmijter: ’Van 
onze lieve Heer hebben we niet 
voor niets onze smaak gekregen. 
Laten we die dan ook weer leren 
gebruiken!’ (Informatie, ook over 
de workshops: www.livfi t.nl of bel: 
0575 47 04 39)

Het verhaal speelt zich af in een va-
kantiehuisje in Zaamslag waar ooit het 
wiegje van Trees stond. Trees woont 
intussen al jaren in het westen en is 
getrouwd met Kees bij wie ze 3 doch-
ters heeft. Graag wil ze haar dochters 
laten kennismaken met haar geboorte 
plaats en om het helemaal compleet 
te maken wordt zus Suzan ook uitge-
nodigd. Suzan is majoor in het leger 
en heeft een gruwelijke hekel aan 
mannen en speciaal aan Kees de man 
van Trees. Dus Trees heeft wijs beslo-
ten dat het maar een vrouwenweekje 
moet worden. Maar, plots staat Kees 
aan de deur als “verrassing” en tot 
overmaat van ramp klopt er nog een 
manspersoon aan uit een ver verleden 
van Trees. De dames moeten dus al-
les uit de kast halen om de heren uit 
het vizier van majoor Suzan te hou-
den. En daarin gaan ze wel heel ver. 
Kleren maken de man maar, ook de 
vrouw en gaat de liefde van de man 
echt door de maag? U maakt het al-

lemaal mee in “Een goed soldaat….” 
Een avondvullend blijspel in twee be-
drijven van Johan Dobbelaar. Op vrij-
dagavond 2 maart en zaterdagavond 
3 maart beginnen de voorstellingen 
om 20.00 uur en de zaal zal om 19.30 
uur open gaan. Beide avonden wor-
den afgesloten met en verloting met 
mooie prijzen. Op zaterdagmiddag 
wordt er een seniorenvoorstelling in 
samenwerking met Mens en Welzijn 
Voorst georganiseerd. Deze voorstel-
ling begint om 14.00 uur en de zaal 
zal om 13.15 uur open gaan. Ook hier 
wordt na de voorstelling een verloting 
gehouden. Kaarten voor de middag-
voorstelling zijn vanaf heden te koop 
bij ‘t Kulturhus en Boekhandel Oonk. 
Voor de avondvoorstellingen zijn de 
kaarten vanaf heden te koop bij boek-
handel Oonk. De toegangsprijs be-
draagt EUR 7,- voor volwassenen en 
EUR 3,50 voor kinderen (tot 12 jaar). 
Wij hopen u graag te begroeten tijdens 
één van onze voorstellingen.

Politie heeft te weinig gezicht 
in en om Voorst
TWELLO.-  De gemeenteraad van Voorst heeft maandagavond ver-
scheidene belangrijke besluiten genomen. Zoals het bestemmingsplan-
‘Landgoed Nieuw Bellinkhof’, het Integraal Veiligheidsplan voor de 
jaren tot 2015 en het voorstel omtrent de ruiming van munitie op de 
Voorster Klei en de samenhangende verantwoording van de kosten. 
Ook werd tot afschaffi ng van de onderzoeksverplichting terzake doel-
matigheidsonderzoeken besloten.Geen overeenstemming kon worden 
bereikt over de Afvalstoffenverordening. Die kwestie komt in de vol-
gende raad aan bod.

‘Nieuw Bellinkhof’ 
Dit omstreden bestemmingsplan is 
na tien jaar eindelijk, en unaniem!, 
goedgekeurd. De PvdA/GroenLinks-
fractie merkt nog wel op dat de ei-
genaren en buren met hun afspraken 
over schaduwval de merkwaardige 
situatie hebben geschapen dat nu 
een bosperceel wordt verwezenlijkt 
waarin bomen niet gewenst lijken. 

Over het Integraal Veiligheidsplan 
ontstaat in de raad forse discussie. 
Het plan is voorbereid samen met de 
B.& W.-colleges Brummen, Lochem, 
Voorst en Zutphen, de brandweer-
clusters EVA en IJsselstreek en het 
politiedistrict IJsselstreek. Liberaal 
2000 blijft bij haar visie dat te wei-
nig politie op straat is. Daarnaast 
zijn er te weinig (voor iedereen hel-
dere) mogelijkheden om aangifte te 
doen. Die situatie moet echt verbe-
terd worden. Gemeente Belangen 
geeft aan dat het Veiligheidsplan te 
grofmazig wordt, te veel samenwer-
king kan leiden tot onwerkbaarheid.
Aan de kant van PvdA/GroenLinks 
wordt spijt uitgesproken: jammer 
dat geen andere instanties betrokken 
zijn bij de voorbereidingen. Came-
ratoezicht acht men aanvaardbaar 
mits niet gebruikt om mensen te 
schandaliseren of prijs te geven aan 
bijvoorbeeld YouTube. De VVD keert 
zich tegen het plan. Het Veiligheids-
plan wordt, vindt zij, gepresenteerd 
in de vorm van een mededeling, het 
is geen concreet plan. Bovendien 
wordt er het ‘alcohol matigings’-
beleid in gemist. Niettemin, het 

‘plan’wordt met 16 stemmen voor 
en 2 tegen aangenomen.

De afvalstoffen…
De voorgenomen wijziging Afvalstof-
fenverordening is, door tegenstem-
men van CDA en Gemeente Belan-
gen, aangehouden. Het argument 
daartoe van het CDA is dat een extra 
groene minicontainer wordt aange-
boden. Eerst zou moeten getest of dit 
voldoet en of de grijze container dan 
minder vaak geleegd hoeft. Gemeen-
te Belangen vindt dat het college de 
druk op het milieu zwaarder moeten 
laten wegen dan de hoogte van de 
kosten (  10.000). Volgens de huidige 
gemeentewet moet periodiek onder-
zocht worden of het college doel-
matig en doeltreffend bestuurt. De 
gemeente Voorst wil (met de steun 
van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten!) hier geen onderzoek 
meer naar doen. Omdat er voldoende 
andere vormen van toezicht bestaan. 
Bovendien zeggen B. & W. niet langer 
de beschikbare capaciteit te hebben 
om aan die onderzoeksverplichting 
doelmatigheidsonderzoeken te kun-
nen voldoen. Het college bepleit 
daarom afschaffi ng met instemming 
van de raad. De fracties gingen una-
niem mee in dat voorstel. 
Ten slotte, tot lid van de Rekenka-
mercommissie werd de heer S.J. 
Schuijt beëdigd. Als voorzitter, res-
pectief lid van de welstandscommis-
sie werden mevrouw J. Reitsma en 
ir. J.L. Grondellle benoemd. VVD en 
Liberaal 2000 onthielden zich daarbij 
van stemming.



COMBI VAN DE WORP
Stationsstraat 10 • Tel. (0571) 270365 • www.fotovandeworp.nl

NIEUWE WINKEL!
Vanaf woensdag 
1 februari heeft de Wereldwinkel 
een prachtige, nieuwe winkel.   
 
Ons nieuwe adres is: 
Stationsstraat 9 in Twello.

U bent van harte welkom!  
Open

1 februari
2012

(H)eerlijke producten

In de Wereldwinkel koopt u eerlijke 
producten uit derde wereldlanden.

U vindt in onze winkel bijvoorbeeld prachtige cadeaus en 
(h)eerlijke levensmiddelen zoals chocolade, jam, noten en rijst.

De makers van deze producten krijgen goed betaald. 
Daardoor bouwen ze een beter bestaan op.

Dit zijn de gezichten achter de Wereldwinkel Twello. 
Ze helpen u graag verder. 

De winkeliers van de Stationsstraat feliciteren de Wereldwinkel met hun nieuwe pand!

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

Even naar

Oonk!
Wijnhuis Ruud Bakker, Stationsstraat 14 TWELLO

Tel. (0571) 275 757

STATIONSSTRAAT 13, 7391 EG TWELLO. TELEFOON (0571) 276647

Buurman 
Vleesch & Vis

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

Café de Buren
Stationsstraat 13a,  7391 EG  Twello

www.cafe-de-buren.nl  –  Tel. 06 - 51 29 10 66

Stationsstraat 17 • 7391 EG Twello • Telefoon 0571 27 61 91 

info@printandmore.nu • www.printandmore.nu

Stationsstraat 16  7391 EK Twello

Stationsstraat 17, 7391 EG Twello, Telefoon 0571 27 61 91, info@voorsternieuws.nl



Pagina  29 Voorster NieuwsWoensdag 1 februari 2012

Kerk van Wilp bij de (ijs)tijd
Met een actief Twitter-account, een actuele website en een up-to-date 
‘missie-statement’ is de kerk van Wilp helemaal bij de tijd. Dat de kerk 
ook bij de winterse tijd van deze weken is, bewijst de gemeente aan-
staande zondag, als pal voor de preekstoel een heuse ijsbaan wordt 
geopend en na afl oop een smakelijke kop erwtensoep bij de ‘koek-en-
zopie’-stand te koop is.

Voorst Wereldwijd. Dee ru-
briek is bestemd voor ker-
ken, verenigingen, politieke 
partijen, particulieren die 
iets te melden hebben dat 
de grenzen van de gemeente 
Voorst overstijgt of dat be-
trekking heeft op kerkelij-
ke, religieuze en spirituele 
zaken. Ideeën, suggesties, 
bijdragen naar info@voor-
sternieuws.nl of palme060@
gmail.com

IJs-tijd?
‘Wanneer de dagen lengen, gaan de 
nachten strengen’ luidt het gezegde 
dat voor de kerk van Wilp aanlei-
ding was voor een Nieuwsdienst in 
winterse sferen. Bij dit artikel vind 
je het kaartje voor de ijsbaan die 
op 5 februari zal verrijzen in het 
hart van de Wilpse kerk. Het is een 
speciale ijsbaan, omdat er zowel 
kinderen schaatsen als bewoners 
komen kijken uit het nabijgelegen 
rusthuis ‘Weltevree’. Voor deze be-
woners zit zelf schaatsen er meer 
in. Een aantal bewoners vindt het 
desalniettemin fi jn om bij een kop 
warme erwtensoep herinneringen 
op te halen en te kijken naar het 
beginnergeluk of -gestuntel van de 
schaatsende kinderen.
‘Op glad ijs’ heet deze Nieuws-
dienst, waarin bezoekers aan de 
hand van twee bewoners uit het 
rusthuis zien hoe moeilijk het is 

om met beperkingen te leven. De 
één richt zich op lichtpuntjes, de an-
der heeft daar de energie niet voor. 
En op de schaatsbaan schaatsen de 
kinderen.

Twitter
Het laatste nieuws over deze Nieuws-
dienst is, net als veel ander nieuws 
uit de kerk van Wilp, te volgen via 
het Twitter-account @kerkwilp. Het 
account toont in korte berichten en 
kleine foto’s een overzicht van het 
kerkelijk leven in Wilp - van het 
godsdienstonderwijs op de open-
bare scholen tot de ingrediënten van 
de Boerenkoolmaaltijd op de Oude-
renkring! De laatstverstuurde Wilp-
se Tweet is ook te vinden op www.
kerkwilp.nl.

Enthousiasme
Op die website is sinds kort ook het 
‘missie-statement’ van de kerk van 

Wilp te vinden. Daarin staat zo 
kort mogelijk beschreven uit wel-
ke ingrediënten de activiteiten 
van de Wilpse kerkgemeenschap 
bestaan. Het missie-statement is 
een bijbeltekst waarin verbon-
denheid in vreugde en verdriet, 
enthousiasme en respect voor el-
kaars eigenheid centraal staan.
Wie dit enthousiasme en deze 
saamhorigheid in de praktijk aan 
het werk wil zien, is van harte 
welkom op zondagmorgen om 
10u. in de kerk van Wilp bij een 
verfrissende Nieuwsdienst! 

(ds.Geurt Roffel)

Rectifi catie
In het arikel ‘’Kerken Voorst actief in hulp bij armoede’ is een vergis-
sing  geslopen. ‘De Hervormde Gemeente Terwolde/De Vecht en de 
christelijke gemeente Nederland/Terwolde hebben hun eigen protocol 
van armoede bestrijding.’ Dit moet zijn:de Gereformeerde Gemeente De 
Vecht / Terwolde n de christelijke gemeente Nederland/Terwolde. De 
Protestantse Gemeente Terwolde/ De Vecht (met dominee Nobel) doet 
wel mee.(WP)

Douwe Fennema bij de Vredesduif 
TWELLO.- Op woensdag 8 februari a.s. zal Douwe Fennema bij deze spiritu-
ele vereniging een avond verzorgen. De spreker geeft op het spiritueel gebied 
advies aangaande dieren en ook de bij behorende coaching wordt daarbij be-
trokken. Men moet daarbij denken aan de relatie tussen mens en dier. Veel 
voorkomende zaken zijn bijvoorbeeld gehoorzaamheid- en zindelijkheids-
training. Ook geeft hij advies op het spiegelen van het gedrag van het dier 
aan dat van de mens  Fennema probeert uit te leggen dat dieren kwalen van 
het baasje kunnen overnemen. Het dier vertelt hem iets over de persoon in 
kwestie. Een hond geeft bijvoorbeeld aan dat iemand weinig zelfvertrouwen 
heeft. Een witte pauw is een persoon die kleur moet bekennen en de keus is 
aan de man of vrouw wat hij of zij ermee doet. Een slang betekent dat men 
zelf kan helen, dus bijvoorbeeld aan reiki of magneti seren kan gaan denken. 
Ook foto’s en voorwerpen van al dan niet levende dieren komen aan de orde 
waar bij ervan wordt uitgegaan dat hun energie altijd in de buurt blijft. Voor 
kinderen kan dit e veneens van belang zijn.

Bijzonderheden
Plaats: H.Hart Kapel ’t Wezeveld, Rijksstraatweg 150. Aanvang: 20.00 uur 
(zaal open 19.15 uur). Entree leden 3 euro, niet leden 7 euro. 

VoorsterNieuws
Sport

Tien over rood biljarttoernooi Oosterhuizen
OOSTERHUIZEN.- In het dorpshuis van Oosterhuizen wordt dit jaar voor de 18e keer het jaarlijkse tien over rood 
biljarttoernooi gehouden, van 20 tot en met 24 februari 2012.
De voorrondes zijn van maandag 20 februari tot en met donderdag 23 februari. Aansluitend is op vrijdag 24 februari 
de kwart-, halve- en fi nale. Aanvang alle avonden om 19.00 uur. 
Op zaterdagavond 25 februari is er voor de sponsor ondernemers een mini tien over rood toernooi.
Inschrijven voor het tien over rood toernooi kan vanaf 10 januari 2012 bij de heer Henk Quack, tel. (055) 542 47 38 
(uitsluitend tussen 18.00 en 20.00 uur) of per e-mail: HLQuack@hotmail.com. Het inschrijfgeld bedraagt 5,00 euro 
per persoon.

Sportprogramma

Voetbal

Cupa
Zondag 5 februari
10:00 Cupa 2-Emst 2                  
10:00 Cupa 3-Twello 5            
12:00 Cupa 4-Columbia 8            

Terwolde
Zondag 5 februari
14.00 Terwolde 1-WWNA 1
10.00 Robur et Vel. 3-Terwolde 2

Twello
Zaterdag 4 februari
14.30 Twello 2-Zutphen 3
Zondag 5 februari
09.30 Cupa 3-Twello 5
10.30 Sallandia 5-Twello 6

VenL
Zondag 5 februari
13:00 Emst 1-V en L 1
10:30 Activia 3-V en L 2
14:30 TKA 6-V en L 4
Dames
10:00 Zutphen 1-V en L 2

Voorwaarts
Zondag 5 februari
14.30 Voorwaarts 1-Glanerbrug 1
11.30 Voorwaarts 7-TKA 5
Vrouwen

12.00 Voorwaarts 1-Houten 1

Klarenbeek
Zaterdag 4 februari
Dames
12:00 VVOG 1-Klarenbeek 1
11:30 Wartburgia 2-Klarenbeek 2
Zondag 5 februari
09:30 WWNA 5-Klarenbeek 5

Sporthallen
Jachtlust 
Donderdag 2 februari
19:00-23:00 Div. volleybal wedstrijden 
Voorwaarts 
20:45 Hoofdwedstrijd 
Voorwaarts Heren 1-Spiker 1 
Vrijdag 3 februari:
20:00-22:00 Div. zaalvoetbal 
wedstrijden Club HAC 
Zaterdag 4 februari:
10:30-13:00 Mini competitie 
Handbal Voorwaarts jeugd  
13:00-17:00 Handbal 
div. wedstrijden Voorwaarts jeugd 
17:00-19:30 Volleybal Wilp/Terwolde
Zondag 5 februari
11:00-13:15 Handbal 
div. wedstrijden Voorwaarts 

Zuiderlaan 
Vrijdag 3 februari
19:30-22:30 zaalvoetbal 
Senioren Twello 
Zaterdag 4 februari 
11:00-13:00 Handbal 
Klarenbeek jeugd 
14:00-18:00 Basketbal Jeugd 
Twello & Titans 



Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437

Ford Fiesta 1.25i 16V, 3drs. Benzine, groen BJ 2001 130.000 km

Landrover Freelander 2,5V6, 5drs, aut. Benzine BJ 2000 140.001 km

Volvo XC ‘70, 2.4 turbo, aut.,4x4. Benzine, bruin metallic BJ 2001 330.000 km

Peugeot 206, groen metellic, automaat 1.4 3 drs BJ 2001 77.000 km 

Peugeot 406, blauw metallic, clima, 2.0l, benzine BJ 1999 111.000 km

Peugeot 307 1.6 16v 5 drs airco zilver metallic BJ 2002 115.000 km

VW Golf Cabrio 3drs. Benzine, blauw BJ 1995 222.783 km

VW Golf 5,1.6 TSi 16 klepper, 5-drs, Champagne metallic BJ 2004 93.000 km

VW Polo groen metallic 3-drs BJ 1997 85.000 km 

* Reparatie        * Schadeherstel
* APK                 * Verkoop nieuw en gebruikt

Service Partner

Bij ons kunt u terecht voorBij ons kunt u terecht voor
 totaal onderhoud  totaal onderhoud 

van uw autovan uw auto

AUTO WIENTJES B.V.  VEENHUIZERWEG 132 | 7325 AM APELDOORN | T +31 (0)55 323 1635 | F +31 (0)55 323 1907    | INFO@AUTOWIENTJES.NL
OPENINGSTIJDEN:      MA T/M DO. 8.00 - 18.00 UUR | VRIJDAG 8.00 - 20.00 UUR | ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR          | WWW.AUTOWIENTJES.NL

KIJK VOOR ONZE RUIME KEUZE UIT PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO’S OP AUTOWIENTJES.NLAUTOWIENTJES.NL

HET AUTOBEDRIJF IN UW OMGEVING!

ZONDER INRUIL
HOGE KORTING!

CARWASH 
Osseveld-Oost

24/7 PER WEEK GEOPEND!

UW AUTO WEER SCHOON?

1 JAAR GARANTIE

ABS, Airbags, Airco, Boardcomputer, 
Centrale vergrendeling, Deelbare achter-
bank, Hoogte verstelb stoel, Lichtmetalen 
wielen, Metallic lak, Mistlampen, Radio 
CD-speler, Telefoon/handsfree, Traction 
control 99.000 km, BJ 2008, 
prijs incl 1 jaar garantie

MINI COOPER 1,6D PEPPER

NU VOOR 14.900

ABS, Airbags,  Airco,  Armsteun, Board-
comp., Hoge instap, Hoogte verstelb 
stoel, Lichtm. wielen, Metallic lak, Mist-
lampen, Multi-stuur, Panoramadak, Radio 
CD-speler, Telefoon/handsfree, Traction 
control,  111.000 km, BJ 2007
prijs incl 1 jaar garantie

MERCEDES B170 85 KW BUSINESS

NU VOOR 14.925

1e Eigenaar, 6 versnellingen, Dealer-on-
derhouden, Ecc-airco, Lederen bekleding,  
Lichtmetalen wielen, Metallic lak, Mist-
lampen, Multi-stuur, Navigatie systeem, 
PDC, Radio CD-speler, Telefoon/handsfree, 
Traction control, 117,000 km, BJ 2008
prijs incl 1 jaar garantie

BMW 520I 120 KW H6 CORPORATE

NU VOOR 20.995

Dealer-onderh., Ecc-airco, Lederen bekleding, Mistlampen, Multi-stuur, 
Navigatie systeem, Niet rokers auto, PDC,  Roetfi lter, Rolgordijnen, Stoel-
verwarming, Traction control, Xenon verlichting, 75,000 km, BJ 2007
prijs incl 1 jaar garantie

NU VOOR 
20.900

BMW 325D 145KW M SPORT HIGH EXECUTIVE

1 JAAR GARANTIEOR

.900

O G CUPO3 5 5 S

AANBIEDINGAANBIEDING
V/D WEEK!V/D WEEK!

Armsteun, Boardcomp., C.V. op afstand, 
Cruise Ctrl., Dealer-onderh., Ecc-airco, 
Lichtm. wielen, Metallic lak, Mistlampen, 
Navi. systeem, PDC, Radio CD-speler, 
Schuif-kantel dak, Telefoon/handsfree, 
Traction control,134,000 km, BJ  2007
 prijs incl 1 jaar garantie

VW EOS 2,0-16V FSI 110 KW

NU VOOR 15.425

1e Eigenaar, Armsteun, Boardcomputer, 
C.V. op afstand, Cruise Control, Ecc-airco, 
Lederen bekleding, Lichtmetalen wielen, 
Metallic lak, Mistlampen, PDC, Radio CD-
speler,Telefoon/handsfree, Traction con-
trol, Trekhaak,152.000 km , BJ 2008
prijs incl 1 jaar garantie

VOLVO S40 2,0I 107KW EDITION LL

NU VOOR 11.900

7 Persoons, Armsteun, Boardcomp., 
Cruise Control, Dealer-onderhouden, 
Ecc-airco, Hoge instap, Lichtm. wielen, 
Multi-stuur, Navi. systeem, PDC, Privacy 
Glass, Radio CD-speler, Telefoon/hands-
free, Traction ctrl.,119,000 km, BJ 2007
prijs incl 1 jaar garantie

TOYOTA COROLLA VERSO 2,2-4D 100 KW

NU VOOR 12.425

1e Eigenaar, 3 Persoons, ABS, Airbags, 
Airco, Armsteun, Boardcomputer, Dealer-
onderhouden, Elektrische pakket, Hoogte 
verstelb stoel, Lat om lat, Multi-stuur, 
Niet rokers auto, Radio CD-speler, Schuif-
deur, Tussenschot 140,000 km, BJ 2008 
prijs incl 1 jaar garantie

PEUGEOT BOXER 2,2 HDI 88 KW L3H2 COMFORT

NU VOOR 11.950

6 versnellingen, Armsteun, Boardcompu-
ter, Cruise Control, Dakrail,Ecc-airco, 
Metallic lak, Mistlampen, Multi-stuur, Na-
vigatie systeem, PDC, Radio CD-speler,  
Telefoon/handsfree, Traction control, 
156,000 km, BJ 2009
 prijs incl 1 jaar garantie

OPEL INSIGNIA 1,8I SPORT TOURER

NU VOOR 17.425

ABS, Airbags, Airco, Armsteun, Boardcom-
puter, Elektrische ramen, Elektrische spie-
gels, Hoge instap, Hoogte verstelb stoel, 
Lichtmetalen wielen, Mistlampen, Privacy 
Glass, Radio CD-speler, Telefoon/handsfree, 
Traction control, 156.000 km, BJ 2008 
prijs incl 1 jaar garantie

NISSAN NOTE 1,6-16V LIFE

NU VOOR 8.925

1 JAAR GARANTIE1 JAAR GARANTIE1 JAAR GARANTIE

1 JAAR GARANTIE 1 JAAR GARANTIE 1 JAAR GARANTIE 1 JAAR GARANTIE 1 JAAR GARANTIE 1 JAAR GARANTIE

Bouwjaar: 06-2010
Km. Stand: 9.177 Km
Brandstof: Benzine
Kleur: BLAUW Metallic
Aantal deuren: 3 drs
Transmissie: Handgeschakeld
Carrosserie: Hatchback
Motorinhoud: 1206 cc
Garantie: 6 maanden garantie

Prijs: 9.499
Opties & Accessoires:
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, handbed., Deelbare achterbank, 
El. verstelbare spiegels, Electrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen, Radio/CD, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging

De a
llro

und garage voor alle m
erken

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch
Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg
Web: www.autopsijkerbosch.nl Email: garagespijkerbosch@hetnet.nl

FORD KA 1.3 TITANIUM
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Voorwaarts E6, Voorst E2 en Twello E4 sluiten rij kampioenen 

Pupillenzaalvoetbal
TWELLO.-  Afgelopen zaterdag 28 ja-
nuari was al de slotdag van de 39ste 
editie van het zaalvoetbal toernooi 
voor D- en E-pupillen van alle ver-
enigingen uit de gemeente Voorst. 
Op deze laatste dag kwamen alleen 
nog E-teams in actie. In de E6-poule 
deed Voorwaarts E7 met twee zeges 
goede zaken en werd zo nog knap 
derde en miste op een haar na zelfs 
de tweede plek. Twello E7 boekte ook 
twee zeges, beide ruim, en eindigde 
net boven Voorwaarts E7. Voorwaarts 
E6, ook al niet meer in te halen, won 
die dag van Cupa/Wilp E5, maar had 
een zware dobber aan Voorst E3. Dit 
sleepte, niet onverdienstelijk, een 
doelpuntloos gelijkspel uit het vuur 
tegen de uiteindelijk wel terechte 
kampioen, Voorwaarts E6 dus. Het 
beginnende team van Klarenbeek 
E5M had het in deze laatste E-poule 
toch erg zwaar, deze meisjes zullen 
het in de toekomst alleen maar beter 
gaan doen. 

Uitslagen 
Cupa/Wilp E5 - Voorwaarts E6 0 - 4, 
Voorwaarts E7 - Klarenbeek E5M 10 - 
0, Voorst E3 - Teuge E6 0 - 3, Twello 
E7 - Cupa/Wilp E5 6 - 0, Teuge E6 - 
Voorwaarts E7 2 - 3, Voorst E3 - Voor-
waarts E6 0 - 0, Twello E7 - Klarenbeek 
E5M 9 - 0. Eindstand: 1. Voorwaarts 
E6, 2. Twello E7, 3. Voor¬waarts E7, 
4. Voorst E3, 5. Cupa/Wilp E5, 6. Teu-
ge E6, 7. Klarenbeek E5M. 

E5
In deze poule had Klarenbeek E4 het 
met twee grote nederlagen ook niet 
makkelijk. Maar de laatste plaats werd 
uiteindelijk bezet door Activia E3 dat 
ook niet wist te winnen, maar zich 
met twee nipte nederlagen waarvan 
één tegen de uiteindelijke kampioen 
niet hoeft te schamen. Voorwaarts E5 
deed het knap, maar kon Voorst E2 
niet meer van de koppositie stoten. 
Twello E5 wiat nog een derde plaats 
te redden en wel voor de clubgenoten 
van Twello E6 die het toernooi wel 
goed afsloten. 

Uitslagen (2) 
Activia E3 - Voorst E2 0 - 1, Voor-
waarts E5 - Cupa/Wilp E4B/F2 2 - 
1, Klarenbeek E4 - Twello E5 0 - 8, 
Twello E6 - Activia E3 2 - 1, Twello 
E5 - Voorwaarts E5 1 - 2, Klaren-
beek E4 - Voorst E2 0 - 10, Twello 
E6 - Cupa/Wilp E4B/F2 5 - 1. Eind-

stand: 1. Voorst E2, 2. Voorwaarts E5, 
3. Twello E5, 4. Twello E6, 5. Cupa/
Wilp E4B/F2, 6. Klarenbeek E4, 7. 
Activia E3. 

E4
Aan deze poule de eer om het toernooi 
af te sluiten. Hier een oppermachtig 
Twello E4 waarin een broertjestwee-
ling opviel door goed voorbereidend 
en doeltreffend spel. Veel spanning 
hier nog voor de ereplaatsen. Teuge 
E5 won tweemaal nipt, maar Ter-
wolde E2B speelde bijzonder goed, 
won tweemaal ruim en werd zo op 
doelsaldo tweede. Voorwaarts E4 en 
Klarenbeek E3 sloten met twee ne-
derlagen het toernooi af en zakten in 
de ranglijst. Alle teams haalden in 
deze poule wedstrijdpunten en ook 
num¬mer laatst scoorde in het hele 
toernooi toch nog een behoorlijk aan-
tal doelpunten. 

Uitslagen(3)
Cupa/Wilp E3 -  Twello E4 0 - 9, VenL 
E1B/E2B/E3B - Klarenbeek E3 7 - 1, 
Voorwaarts E4 – Ter¬wol¬de E2B 
0 - 6, Teuge E5 - Cupa/Wilp E3 2 - , 
Terwolde E2B - VenL E1B/E2B/E3B 
6 - , Voorwaarts E4-Twello E4 1 - 4, 
Teuge E5 - Klarenbeek E3 2 - 1. Eind-
stand: 1. Twello E4, 2. Terwolde E2B, 
3. Teuge E5, 4. Voorwaarts E4, 5. Kla-
renbeek E3, 6. VenL E1B/E2B/E3B, 7. 

Cupa/Wilp E3. 

Dank
In  234 wedstrijden viel een record van 
1116 doelpunten te noteren hetgeen 
een gemiddelde van 4,76  per match 
opleverde. Dus genoeg te genieten tij-
dens deze toernooi-editie. Bij de laat-
ste prijsuitreiking, die van de E4-pou-
le, werd dank uitgesproken aan alle 
pupillen voor hun vele mooie wed-
strijden en voor hun enthousiasme. 
De begeleiding, de scheidsrechters en 
alle vrijwilligers die dit toernooi mede 
moge¬lijk maakten, werden daarbij ui-
teraard niet overgeslagen.

Commissie
Met hulp van alle verenigingen werd 
het gebeuren van het begin af door 
een kleine commissie van vier perso-
nen georganiseerd. Door allerlei om-
standigheden blijft daarvan nog één 
persoon over. Bovendien verzorgde 
een oud-commissielid van het eerste 
uur nog altijd de inkoop van de prij-
zen en ook hij vindt het nu een gepast 
tijdstip om daarmee te stoppen. Toch 
zal de 40ste editie en vele daarna nog 
kunnen plaatsvinden omdat vanuit 
de verenigingen en met adviezen 
van de oude commissie een nieuwe 
organi¬satiestructuur zal worden op-
gezet. Het eerstvolgende toernooi zal 
dit jaar december van start gaan. 

Na gedane arbeid.

SV Twello twee leden van verdienste rijker

TWELLO.- Tijdens een onlangs ge-
houden algemene vergadering van SV 
Twello werden Alie de Haas en Ben 
Smit tot leden van verdienste (LVV) 
benoemd. Ook bij deze vereniging zijn 

vrijwil ligers erg belangrijk en beiden 
zetten zich al tientallen jaren als zoda-
nig en tot ieders tevredenheid in. De 
vere niging is trots op al haar vrijwil-
ligers en feliciteert nu in het bijzonder 

Alie de Haas en Ben Smit als leden 
van verdienste. Tijdens de vergadering 
nam Niels Toonk (reclame en sponso-
ring) afscheid van het algemeen be-
stuur. Jan Kamphuis volgt hem op. 

Speldje voor Alie de Haas en Ben Smit.

Minigolf USA opent 
poorten in het voorjaar
 
BUSSLOO.- Naast de Pitch&Putt Golfbaan op Bussloo gaat er vanaf eind 
april een spectaculaire Minigolfbaan geopend worden. De eigenaar van 
de grond op Bussloo, de RGV, wil al jaren dat ook de derde  golfvorm op 
Bussloo gespeeld kan worden en verleend alle medewerking.

Minigolf USA is geen midgetgolf-
baan zoals die in Nederland liggen. 
Het wordt een totaal ander concept. 
De holes worden gemiddeld 24 m2 
groot. Met lengtes tot wel 12 me-
ter. De ondergrond wordt speciaal 
kunstgras en de zijkanten worden 
met prachtige natuurstenen en 
tropisch hardhout aangelegd. De 
hindernissen bestaan ook uit na-
tuursteen maar vooral uit veel hoog-
teverschillen en glooiingen. Door de 
baan heen wordt een prachtige tuin 
aangelegd die van april tot oktober 
constant in bloei komt te staan.

Unieke baan
Daarnaast komen er nog veel Ame-
rikaanse verrassingen. In de Ver-
enigde Staten en met name Florida 
zijn er al duizenden van deze banen. 
De meeste hebben een thema zoals 
piraten en men legt daar de mini-
golfbaan aan rondom een echt pi-
ratenschip. Zo gek gaat het op Bus-
sloo nog niet worden, maar anders 
wordt het zeker. Een rondje gaat ook 
langer duren dan een rondje midget-
golf. Holes in one zijn bijna niet mo-
gelijk. De helft van de holes wordt 
par 2 (een goede speler kan de bal 
in slagen putten) en de andere helft 

par 3. Sommige holes worden zelfs 2 
greens gebruikt. De meest spectacu-
laire hole heeft zelfs een verval van 
bijna 3 meter. Minigolf richt zich 
uiteraard eerst op kinderen, maar 
ook oudere kinderen en volwassen 
gaan veel plezier beleven aan deze 
in Nederland unieke baan. In de 
voorbereiding zijn wij echter al veel 
partijen tegengekomen die interesse 
hebben in dit concept. Er is dan ook 
een grote kans dat naast deze baan er 
een franchiseconcept wordt ontwik-
keld waarmee we gaan streven naar 
een landelijke dekking. Uiteraard 
moeten dan al deze banen ook vol-
doen aan de hoge kwaliteitseisen.

Uitzicht
Op 23 januari jl. is begonnen met de 
aanleg van de baan. Omdat er nog 
geen ervaring is met de aanleg van 
dit soort banen op deze ondergrond 
in Nederland wordt het veel puzzel-
werk. Met name zorgen dat de baan 
ook na een regen goed bespeelbaar is 
wordt een uitdaging. Mede daarom is 
er voor gekozen om de baan boven op 
de heuvel te leggen naast het clubhuis 
van Pitch&Putt. Bijkomend voordeel 
is uiteraard het unieke uitzicht over 
Bussloo. Zie ook www.minigolfusa.nl

Jolanda Schimmel van de 
Oortveldruiters goed op dreef
EMPE.- Jolanda Schimmel, sinds kort met Bellâtre uitkomend in de 
klasse M1, reed in Empe naar de 1e plek met 205 punten en werd in 
de 2e proef 2e met 194 punten. Ook in Beilen reed Jolanda naar een 
winstpunt in deze klasse. Voorlopig was dit voor deze combinatie de 
laatste wedstrijd, want Bella, zoals het paard in de wandelgang wordt 
genoemd, is drachtig en mag zich nu bezig houden met haar aanko-
mende veulen.

Iris Braam 
deed het met 
Dimitri ook 
weer goed in 
de B klasse, 
2e met 192 en 
4e met 184 
punten. Erica 
Pasman en Ca-
maraz werden 
in de gecom-
bineerde L1 
en L2 klasse 3e 
met 184 pun-
ten, Bianca 
met Aranka zat 
daar dicht on-
der, 182 pun-
ten. In de L2 
groep op zon-
dag werd Eva 
van de Weerd 
2x 1e met haar 
paard Bianka.
Kirsten en Da-
niek Boogman 
gingen voor 
hun laatste selectiewedstrijd naar 
Laag Soeren.
In de klasse B werd Kirsten met 
Kandy 8e met 186 punten. Kirsten 
liet een hele mooie ontspannen 
proef zien, maar omdat Kandy nog 
weleens de tong uit de mond liet 
hangen kreeg ze daar toch aftrek 
van punten voor. Daniek werd met 
Tiffenie 6e in de klasse L1 met 189 
punten.
De dressuurwedstrijd in Brummen 
leverde voor Erica Pasman met Ca-
maraz weer een winstpunt op in 

de klasse L1, 182 punten. Willem 
Stuivenberg startte daar in de L2 en 
verdiende met Unila 2 winstpunten 
181 en 183 punten.
José Veltman reed in Ermelo met 
Vaquesto haar 3e selectiewedstrijd 
in het ZZ zwaar. Ze werd er 5e met 
62,86%.  De beste 36 combinaties 
gaan door naar de halve fi nale. José 
staat in dit klassement op de 26e 
plaats. Daarmee heeft José zich defi -
nitief geplaatst voor de halve fi nale 
die op 18 februari in Uden verreden 
gaat worden.

Jolanda Schimmel met Bellâtre.
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Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

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

Uw partner in autoschade:

Vaassen

IN TERWOLDE 
AUTOSERVICE OVERMEEN

Voor compleet onderhoud van uw auto 
of lichte bedrijfsauto ook voor lease rijders. 

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit
-  APK ook voor campers
-  Airco service
-  Banden service
-  Kleine en grote onderhoudsbeurten
-  En verder voor alle voorkomende reparaties
-  Levering van onderdelen voor alle auto merken 
 ook Amerikaase auto merken

Wij hopen u te mogen ontmoeten 
aan de Smederij 8 in Terwolde

NIEUW!
NIEUW!

Autoservice Overmeen - de Smederij 8 - 7396 BC Terwolde
06-21548095 - 0571-291227

Maandag t/m vrijdag 8.00 - 18.00 uur     
Zaterdag 9.00 - 13.00 uur

Autobedrijf Jos Willems Twello BV
Weteringstraat 4, Twello

Tel. 0571 - 27 30 35
info@joswillems.nl

Jos Willems Auto’s

gespecialiseerd in het 
onderhoud en verkoop van 

BMW Audi Mercedes Renault Volkswagen

Kijk voor een compleet overzicht TOP OCCASIONS 
in onze digitale showroom

www.joswillems.nl

• airco service

• digitaal uitlijnen wielstanden

• uitlezen/wissen van 
   elektronische storingen

• APK keuringsstation

• gespecialiseerde all-round monteurs 
   (CarXpert) voor reparatie en onderhoud alle   
  merken personen- en lichte bedrijfsauto’s

• concurrerend werkplaats tarief

• vervangend vervoer

• drive-in service (u hoeft niet te wachten)

Trias tafeltennis
TWELLO.- In het nieuwe voorjaarsseizoen gaan de jeugdteams van ”Trias” weer vol 
goede moed met andere tafeltennisclubs in de regio en elders in hert land de strijd aan. 
Ondanks het gegeven dat de na jaarsperiode zwaar was, is toch geen enkel team gedegra-
deerd en met iets gewijzigde samenstellingen gaan ze opnieuw de uitdaging aan en in de 
eerste spelweek werd direct duidelijk hoe groot die is.

TTVN Nieuwegein 3 - Trias 1
Het eerste team moest aantreden tegen Nieu-
wegein en had het zwaar. Evenals vorig jaar 
werd met 7 - 3 verloren, maar door mooie lan-
ge partijen te spelen is wel een stapje vooruit 
gezet. Pim van der Maten kon nog geen ”pot-
ten breken” en verloor al zijn singles, maar hij 
moet nog aan het niveau wennen. Toch wist 
hij een vier games partij te bewerkstelligen. 
Evenals vorig seizoen was  Niek Zegers de 
constante fac tor en won weer twee singles, 
maar de dubbel met Pim ging echter verlo-
ren. Robert-Jan Schimmel speelde twee lange 
partijen waarvan de één werd verloren en de 
ander in winst omgezet. De derde partij ging 
in vier games naar de tegenstander.

Vitesse 35-1 - Trias 2
Trias 2 is een mix van twee teams van vo-
rig seizoen geworden, Enrico Schotman is 
gebleven en zijn nieuwe ploegmakkers zijn 
Michelle Groothedde en Lynn Diamant die 
daarmee van de tweede naar de eerste klasse 
is overgestapt. Het zal dit seizoen lastig wor-
den, maar vol goede moed gingen ze zaterdag 
richting Hengelo (O) om Vitesse ’35 te bestrij-
den. Het werd ook een echte strijd, die bijna 
vier uren duurde. De tegenstanders waren 
drie bomen van jongens, die een beste bal 
konden slaan. Na een uur spelen waren pas 
twee wedstrijden van 5 games achter de rug 
welke matches door ”Trias” werden ver loren. 
Tussendoor won Lynn een potje, liep Vitesse 
tot 5 - 1 uit en een grote nederlaag dreigde. 
Vervolgens kregen  Enrico en Lynn de geest en 
wisten hun wedstrijden (in 5 games) te win-
nen waarna Michel le haar tegenstander heel 
knap met 3 - 0 van tafel sloeg. Het was 5 - 4 
voor Vitesse. De laatste wedstrijd van Enrico 
tegen Viitesse’s sterkste man moest bepalen 
of een gelijkspel uit het vuur kon worden ge-
sleept. Het werd een zinderende partij. Enrico 
verweerde zich met heel goed spel uitste-
kend, maar kon niet doordrukken en verloor 
in 5 games. Het aanwezige publiek had voor 
de twee matadors een dankbaar applaus over. 
Ondanks het 6 - 4 verlies, gingen de spelers 
met een goed gevoel naar huis. 

Tafeltennis Zwolle 6 - Trias 3, 
Tafeltennis 7 - Trias 4
De teams 3 en 4 gingen gezamenlijk naar 
Zwolle en kregen zelfs een coach mee, te we-
ten Bart van de Zanden. Of hij het verschil 
maakte is niet duidelijk, maar de beide teams 
speelden heel geïnspireerd. Opnieuw in team 
3 uitkomend, wisten zowel Marleen IJsseldijk 
als Lisa Mulder met goed spel twee singles te 
winnen en konden dus fl uitend rondlopen. 
Rick IJsseldijk speelde als invaller voor Sil-
vana Pol en deed voor de meisjes niet onder. 
Hij wist ook twee singles te winnen en zeker 
niet de gemakkelijkste. De dubbel werd even-
eens binnengehaald en zo kon een 3 - 7 over-
winning een feit worden en is het team in 
de poule koploper. De spelers van team 4, te 
weten Sebastiaan van der Scheer, Toine Huls-
hof en Rick IJsseldijk trokken zich op aan het 
goede spel van de meisjes. Ze lieten met sterk 
spel zien dat een stapje vooruit is gemaakt. 
Veel lange partijen werden gespeeld en on-
danks het gegeven dat niet alles in winst kon 
worden omgezet, was dat wel een teken van 
vooruitgang. Toine wist twee singles te win-
nen en Se bastiaan pakte er één. Rick die dub-
bele partijen speelde, liep van tafel naar tafel 
om in totaal zeven keer te kunnen aantreden, 
lukte het om een single te winnen. Omdat bij 
de dubbel ook in het voordeel van ”Tri aas” 
eindigde, ging team 4 met een gelijke stand 
5 - 5 naar huis.

Blauw Wit 3 - Trias 5
Het vijfde team speelde de eerste competitie-
wedstrijd uit tegen het Almelose Blauw Wit 3. 
Jasper Heil, Roel Haran en Leon Doeve won-
nen met overtuigend hun eerste wedstrijd van 
dit speelseizoen. Daarvoor hebben de jongens 
wel heel hard moeten werken. Ook de dubbel 
verliep goed want slechts twee games gingen 
verloren. De allerlaatste wedstrijd van Jasper 
was eveneens spannend. Met scherp en snel 
spel wist hij toch met 3 - 0 te winnen hetgeen 
een heel knappe prestatie dient te worden ge-
noemd. De wedstrijd leverde voor de jongens 
dus het maximale aantal punten op en gingen 
ze met de klinkende score 0 - 10 naar huis.
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Omni-volleybaltoernooi SV Twello

TWELLO.- Glunderende gezichten 
bij het winnende team van het door 
SV Twello georganiseerde omni-
volleybaltoernooi. Daarbij streden 
zaterdag 21 januari 12 teams uit alle 
geledingen van deze sportvereniging 
tegen elkaar. Creatieve teamnamen als 
”Gijsbert’s vedetten”, ”De magnesi-
umsnuivers”, “Dansant” en ”We spe-
len alleen op het hoofdveld” duidden 
al op de totaal verschillende achter-

gronden van de aanwezige sporters. 
Gezien konden worden springende, 
pivoterende en dumpende basket-
ballers aan het net alsook jazzdames 
die elegant over het veld zweefden. 
De ”winners” wilden uiteraard hun 
zege vieren en de¬den dat met een 
perfect synchroon uitgevoerd dansje. 
De jeugdvoetbalcommissie blonk uit 
door een strakke veldorganisatie en 
de voetballers (het 5de ) wisten een 

tekort aan handvaardigheid met fa-
belachtige voet¬techniek meesterlijk 
te compenseren. Kortom, het was 
een feest om met elkaar te kunnen 
spelen. Daarna was het in de kantine 
tijdens de uitreiking van de prijzen 
ontzettend gezellig en het applaus 
voor de fantastische organisatie was 
ook zeker op zijn plaats. Tot in de 
kleine uurtjes werd gefeest. Volgend 
jaar weer, maar dan met 18 teams.

Glunderende gezichten..

Frank de Kruijff wint Tien over 
Rood toernooi ‘t Hoekje

KLARENBEEK.- De  Klarenbeekse biljartvereniging ‘t Hoekje organi-
seert al heel wat jaren traditiegetrouw een Tien over rood toernooi, zo 
ook de afgelopen week in het café van De Nieuwe Zweep, en wel in de 
rookvrije ruimte waar één biljart staat. Het maximum van 80 enthousi-
aste biljarters schreven zich al ruim van tevoren in voor de voorronden 
van deze geliefde en altijd gezellige toernooi. Frank de Kruijff uit Voorst 
won het toernooi. 

Iedere voorronde avond was span-
nend te noemen. Wie gaan er door 
naar de halve fi nales? Van de twin-
tig halve fi nalisten plaatsen zich 
uiteindelijk voor de fi nale: Jo Poll 
uit Apeldoorn, Paul Roosenboom 
uit Klarenbeek, Frank de Kruijff uit 
Voorst, Henk Bos uit Beekbergen, 
Anton Boerkamp uit Klarenbeek, 
Eef Buitenhuis uit Klarenbeek, Kees 
Steenhuis, Piet van Heeren uit Kla-
renbeek, Henk Holtrichter uit Twel-
lo en Ton Bak uit Apeldoorn. John 
Krenger en Anton van Beek hadden 
de eer tijdens het fi nale op te treden 
als, respectievelijk teller en schrij-
ver. 

Winnaar
Dat iedereen een kans maakt op de 
titel bleek deze avond ook, want 

het duurde tot zevende beurt eer 
de eerste zich meldde met tien ca-
ramboles, namelijk Frank de Kruijff. 
Frank mist veelal de afstoot en dat 
geschiedde ook tijdens de fi nale. Hij 
mistte ook zijn kans in de tweede 
beurt. Ja het was een slechte start 
voor Frank, maar daarna kwam hij 
op gang. In de derde beurt maakte 
hij vier caramboles,kwam op zes in 
de zesde beurt en maakte het in de 
volgende beurt koelbloedig af. Na-
dien zei Frank dat hij een goed ge-
voel had bij het maken van de series. 
Het verliep ook goed. “Top en tot 
volgend jaar” was zijn reactie. Frank 
speelt al zo’n drie jaar bij ’t Hoekje 
en drong deze keer voor het eerst 
door naar de fi nale. Aldus de trotse 
leden van de vereniging wordt hij 
ook goed begeleidt. Frank is reuze 

trots op zijn overwinning, maar ook 
voor ‘zijn’ organiserende club die 
nu ook een winnaar kent uit eigen 
gelederen, en dat komt niet zo vaak 
voor! 

Bijzondere stoten en barrage
Er waren wat bijzondere uitdagingen 
tijdens de fi nale. Zo maakte Henk 
Holthuis een pracht carambole met 
een moeilijke piqué-exterieur. Bij 
deze (trek)stoot keert de speelbal 
na botsing met de tweede bal terug. 
Vakmanschap is hiervoor nodig. 
Klasse Henk! Ook Piet van Heeren 
maakte een pracht caramboles door 
de speelbal eerst via de beide ban-
den te sturen naar de te raken bal-
len. Ja! Dat lukte hem! Prachtig Piet! 
Voor velen was het een ware opgaaf 
om de bal in de hoek te raken. Kees 
Steenberg was diegene die dat een 
keer goed demonstreerde om de bal 
uit de moeilijke hoek te halen. Een 
verademing voor de volgende spe-
ler.

Overige uitslagen en bedankje
Het duurde tot de tiende beurt eer 
de volgende biljarters de tien lieten 
noteren: Eef Buitenhuis, Kees Steen-
kist en Piet van Heeren. Een barrage 
volgde. Eef maakte de afstoot en 
bleef daar steken. Kees miste de af-
stoot en Piet maakte het af door twee 
caramboles te scoren. Zo werd Piet 
van Heeren tweede, Eef Buitenhuis 
derde en Kees Steenkist vierde. Ge-
lijk op de vijfde plaats eindigden: Jo 
Poll en Paul Roosenboom (beiden 9 
caramboles). Op een gelijke zevende 
plaats eindigden: Henk Bos, Anton 
Boerkamp en Henk Holtrichter. Ton 
Bak sloot de rij. 

Na de foto werden de mooie prijzen 
uitgereikt, die de sponsoren moge-
lijk hebben gemaakt. De vereniging 
kan terugzien op een geslaagd toer-
nooi en dankt alle sponsoren voor 
de broodnodige steun, prijzen, et 
cetera. 

De trotse fi nalisten, met winnaar frank de Kruijff (zittend 3e van links) 
van het Tien over rood toernooi van ’t Hoekje.

Germania – Voorwaarts
TWELLO.- Na een zestal weken niet gespeeld te hebben trad Voor-
waarts voor het eerst in 2012 aan in Groesbeek tegen Germania. Tussen 
beide ploegen was er slechts een verschil van zeven punten. Met name 
Voorwaarts  was er alles aan gelegen om met drie punten naar huis te 
gaan om zodoende weg te komen van de onderste regionen. Aan haar 
wedstrijdinstelling lag het deze middag zeker niet. Alleen de verzorging 
van het veldspel vertoonde nogal wat haperingen.

In de beginfase was er van Voorwaarts 
zijde sprake van het kort spel en met 
name op het middenveld. Ook de li-
nies stonden wat dicht op elkaar en 
bleven de fl anken onbenut. Germa-
nia deed dit iets beter en wist elkaar 
beter te vinden. Dit resulteerde voor 
Germania voor een snelle aanval over 
de linkerfl ank en in de 7e min bracht 
Thijs Geurts met een lage schuiver de 
1-0 op het scorebord. Snel probeerde 
Voorwaarts zich te revancheren maar 
Peter Brinkman zag zijn inzet geblok-
keerd. Voorwaarts bleef zoeken naar 
mogelijkheden. Door middel van goed 
combinatiespel over rechts kwam de 
bal bij de vrijstaande Koen Zwollo, 
die zijn schot op het Germania doel 
net over zag gaan. Even later werd 
ook nog een inzet van Sjors Brugge 
weggewerkt door de Germania defen-
sie. Het manco van Voorwaarts door 
haar aanvalspel door het midden te 
laten plaatsvinden werd enigszins 
via de fl anken gewijzigd. Door ook 
in 2e fase van de eerste speelhelft het 
speltempo iets te verhogen werd er 
meer het Germania doel opgezocht. 
De beste mogelijkheid ontstond voor 
Sjors Brugge na een half uur spelen. 
Een hoge bal werd door Bas Starink 
voortreffelijk doorgekopt, maar de 
bal werd door de vrijstaande Sjors 
Brugge iets te veel gelift en trof helaas 
geen doel. In de opbouw van de aan-
val maakte  Voorwaarts niet de juiste 
keuzes en was wat onrustig in balbe-
zit. Maar aan de juiste mentaliteit om 
de stand in evenwicht te brengen ont-
brak het Voorwaarts zeker niet.

Dit bleek met name direct na de her-
vatting waar Voorwaarts van haar aan-
vallende intenties liet blijken. Helaas 
werkte Voorwaarts doelman Sam voor 
de Poorte in de 49e min hier niet aan 
mee. Hij probeerde de bal weg te wer-
ken maar speelde simpel in de voeten 
van Patrick van Leeuwe (Germania), 
die even simpel 2-0 wist te scoren. 
Voorwaarts herpakte zich knap door 
middel van enkele aanvallen via de 
opkomende Niels Pereboom. Echter 
de voortzetting kwam niet geheel tot 
afwerking. In de 58e min was daaren-
tegen Peter Brinkman wel doeltref-
fend, in vrijstaande positie haalde hij 
uit en scoorde de aansluitingstreffer 
(2-1). Met aanvallende impulsen hield 
Voorwaarts het tempo in haar spel. 
Maar korte tijd later werd dit teniet 
gedaan door een vrije trap, genomen 
door Boy vd Beek. Deze werd door de 
Voorwaarts muur van richting veran-
derd en verdween in het doel (3-1). 
Niels Eilering kwam in het veld voor 
Koen Zwollo om toch meer druk op 
de Germania defensie te zetten. Dit 
wierp zijn vruchten af doordat een 
inzet van Voorwaarts werd gepareerd 
en de teruggekomen bal met een half 
volley door Sjors Brugge in de boven-
hoek  van het Germania doel werd ge-
schoten (3-2). In de laatste fase van de 
strijd gaf Voorwaarts zich niet gewon-
nen en bleef op zoek naar de gelijk-
maker hetgeen niet mocht baten. Een 
compliment naar Voorwaarts voor 
de strijdlust, ondanks het feit dat het 
combinatiespel te wensen overliet, is 
dan ook zeker op  z’n plaats.

SV Wilp Embassy viert 
10 jarig bestaan

WILP.- Afgelopen zaterdagavond 28 
januari streden 70 fanatieke leden van  
SV Wilp om de Wilp Embassy Dart 
Bokaal. De in 2002 opgerichte Ont-
spanningscommissie had het idee om 
als een omnivereniging een brede acti-
viteit te organiseren. Dit bleek als snel 
een schot in de roos. Jaarlijks doen er 
aan het dart toernooi rond de 80 deel-
nemers mee met een uitschieter in 
2008 van 120darters. Mede organisa-
tor Wim Smit gaf zaterdagavond aan 
dat 70 personen het perfecte aantal 
deelnemers is. Hierdoor was het niet 
te massaal maar juist erg gezellig. 

Hoogste score
Om 18.00 uur vlogen de pijlen door 
de kantine van SV Wilp op totaal 10 

dartborden. Er werd door zowel man-
nen als vrouwen gespeeld in diverse 
poules, waarna de beste 2 darters 
doorgingen naar de volgende ronde. 
Het was uiteindelijk een spannend 
slot, met als winnaar Bjorn Beunk 
en als nummer twee John Stevens en 
derde werd Mark Wolters. Winnaar 
van de verliezers poule werd Martijn 
Hegeman. De hoogste score was voor 
Frank Oosterwechel een echte 180er. 
De 10e editie van de Wilp Embassy 
was weer een groot succes en werd 
mede mogelijk gemaakt door de nieu-
we hoofdsponsor van het evenement 
Hegeman Planontwikkeling. De orga-
nisatie bedankt alle vrijwilligers en 
darters die mee hebben geholpen aan 
de gezellige avond. 

De 10e editie van de Wilp Embassy was weer een groot succes
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VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG
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Super Gebakken Lekkerbekken

Super Gestoomde Makreel
Ouderwets lekker!

2 voor

3 voor2,25

3,00

per stuk

per stuk

Verse Zalm of Kabeljauwfilet

samen

Heel kilo

Zonder graat !Zonder graat heerlijk gekruid !
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6,00

PAKKET: 
500 gram kibbeling met saus

& 3 lekkerbekken

Dit alles in onze rijk gesorteerde viskraam
Bij ons altijd vers van het mes Tot vrijdag in Twello op de Markt

Hoofdweg 54-56, 6744 WL Ederveen, tel. (0318) 57 34 39, fax (0318) 57 23 19, mobiel 06  53 55 44 69 
E-mail. jschoeman@cs.com www.de-eekhoorn.com

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

Gratis kat chippen
REGIO.- In februari organiseert Dierenbescherming OverGelder sa-
men met vele dierenartsen in de gemeenten: Apeldoorn, Voorst, Deven-
ter, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Zutphen, Hattem en Heerde een 
grote chipactie.

Katteneigenaren die hun dier laten 
steriliseren of castreren in de actie-
periode van 1 februari t/m 29 febru-
ari 2012 krijgen een chipregistratie 
cadeau. Dit kan een voordeel op-
leveren van maar liefst 30,00 euro! 
Alleen inwoners van de bovenge-
noemde gemeenten kunnen gebruik 
maken van dit aanbod.
Met deze actie worden twee vliegen 
in één klap geslagen, n.l. de toename 
van ongewenste kittens wordt voor-
komen en katten kunnen dankzij de 
chip gemakkelijker worden terug 
gevonden wanneer ze weggelopen 
zijn. 
Bij het chippen van uw kat wordt er 
een chip ter grootte van een rijstkor-
rel onder de huid aangebracht, Op 
deze chip bevindt zich een uniek 
registratienummer,dat wordt op-
genomen in de Nederlandse Data-

bank Gezelschapsdieren. Met een 
speciaal afl eesapparaat kan het re-
gistratienummer worden afgelezen, 
waardoor op eenvoudige wijze de 
eigenaar van de kat is terug te vin-
den. Meer informatie is te vinden op 
www.ndg.nl. 
Ieder voorjaar stromen de asiels 
weer vol met katten en ongewenste 
kittens. Door katten tijdig te laten 
steriliseren of castreren kan dit wor-
den voorkomen. De Dierenbescher-
ming en de dierenartsen roepen 
katteneigenaren dan ook op hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
hun dier te laten helpen.
Vraag bij het maken van een af-
spraak wel even aan de dierenarts 
of hij/zij meedoet met deze actie, of 
kijk op www.overgelder.dierenbe-
scherming.nl voor de deelnemende 
dierenartsen.

Offi ciële RG-trainsters bij SV Twello
TWELLO.- Vorige week zaterdag was het een spannende dag voor zowel Inge Snellink als 
Marloes van Otterloo. Zij moesten namelijk ter afronding van hun opleiding tot RG-train-
ster een afsluitend examen afl eggen. Om offi cieel RG-trainster te mogen heten, moeten een 
aantal (langdurige) cursussen gevolgd worden. Een paar jaar terug hebben Inge en Marloes 
daarvoor al hun eerste cursus; die tot assistent-trainster RG, met succes afgerond. Afgelo-
pen jaar en RG-seizoen hebben zij de opvolgende RG-cursus om zich offi cieel trainster te 
mogen noemen, gevolgd. Hiervoor moesten zij in de RG-lessen opdrachten met de meiden 
uitvoeren. Daarnaast werden zij geacht een portfolio bij te houden en hebben zij meerdere 
keren cursusdagen gevolgd. Zaterdag 21 januari was het afsluitende examen in de Zui-
derlaan, waarbij zowel Inge als Marloes een  RG-les moest geven. De RG-afdeling van SV 
Twello is erg blij dat zij na alle inspanningen de cursus met succes hebben afgerond en dat 
er nu 2 ‘nieuwe’ RG-trainsters les geven.

Shows, clinics en country fair tijdens 
25ste Pas de Deux Epe
TERWOLDE/EPE - Wat begon als wat verstrooi-
ing tijdens de nieuwjaarsborrel, beleeft op zon-
dag 25 maart als één van de grotere paarden-
sportevenementen in de gemeente Epe haar 
25-jarig jubileum. De Hippische Vereniging Epe 
houdt dan de jaarlijkse Pas de Deux, met naast 
talrijke shows van deelnemers onder meer ook 
clinics en een country fair.
 
De Pas de Deux is ontstaan bij Rij- en menvereni-
ging De Vrije Teugel, die inmiddels samen met de 
Eper Ponyclub en de Eper Ruiters is opgegaan in 
de Hippische Vereniging Epe. Een vast groepje 
ruiters en menners voerde verkleed wat shows op 

hun paarden als het showelement. 
Drie jaar geleden werd besloten de 
Pas de Deux los te koppelen van de 
nieuwjaarsbijeenkomst. De reden 
was dat de weersomstandigheden 
in januari dikwijls voor problemen 
zorgden voor het zware en drukke 
verkeer rond het Hippisch Centrum 
aan de Rietberglaan. De Pas de Deux 
is sindsdien een op zichzelf staand 
evenement dat eind maart op de 
agenda staat. Tijdens de 25ste afl e-
vering zijn er diverse nevenattracties 

voor jong en oud. Zo kan de jeugd 
zich uitleven op een springkussen 
en een draaimolen en is er een coun-
try fair waarop allerlei artikelen voor 
de paardensport te koop zijn. 
De Pas de Deux is op zondag 25 
maart van 12.00 tot 17.00 uur. Het 
entreegeld bedraagt voor kinderen 
van 6-14 jaar 1 euro en voor ouderen 
2 euro. Ruiters en menners die ook 
een optreden willen verzorgen, kun-
nen zich nog tot 1 maart melden.
Meer informatie: www.hippischepe.nl.

tijdens de nieuwjaarsreceptie in het 
Hippisch Centrum. In de loop der 
jaren sloten steeds meer mensen en 
verenigingen zich daarbij aan. Alle 
facetten van de paardensport komen 
nu aan bod: dressuur, springen, men-
nen, in solo en in groepen, in shows 
van minimaal vier en maximaal 
tien minuten. De deelnemers wor-
den daarbij beoordeeld op rijkunst, 
amusementswaarde en creativiteit. 
Dat stimuleert ruiters en menners 
elk jaar om veel werk te maken van 
zowel de aankleding van zichzelf en 
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Laatste 3 woningen, nu in prijs verlaagd

Open Huis zaterdag 4 februari 10.00-12.00 uur

Temidden van een bosrijke omgeving, in gewilde nieuwbouw-
wijk is dit schitterende complex, gelegen in een oase van rust
gerealiseerd. In dit complex, nabij het centrum van Twello,
staan momenteel nog een aantal woningen te koop die wij met
een bijzondere actie onder de aandacht brengen. 
Deze riante woningen beschikken over een ruime lichte woon-
kamer, een open keuken, 3 slaapkamers, een berging én een 
riante badkamer op de 1e verdieping. 
Alle woningen zijn voorzien van prive terras, eigen parkeerplaats
en separate buitenberging.

Van den Belt makelaardij
Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello, 0571-273377
info@vdbeltmakelaardij.nl
www.vdbeltmakelaardij.nl

Eckhuys Makelaars
Torenbosch 66, 7391 CA Twello, 0571-272787
info@eckhuys.nl
www.eckhuys.nl

Ontwikkeling en realisatie:
leClerq Planontwikkeling en Nikkels bouwbedrijf

V
erkoopinlichtingen

‘t Holthuis Twello    Betaalbaar wonen in het groen!

vanaf
e 179.000,- 

v.o.n.

Erfpacht
De verkoopprijzen zoals 
hieronder vermeld zijn in
combinatie met een uiterst
aantrekkelijke erfpachtcon-
structie. De prijs zonder deze
constructie is 
€ 239.000,-- v.o.n.

Prijzen vanaf
e 179.000,- v.o.n.

In de spotlight

Meer genieten van de 
Gelderse Streken
TWELLO.- Theo Weber uit Apeldoorn heeft de derde ronde van de fi lm-
actie van de Gelderse Streken gewonnen. Eerder legde hij al beslag op 
de tweede wedstrijdronde. Zijn inzending ”Een dagje uit!” was onlangs 
het fi lmpje dat via de website www.geldersestreken.nl het meest werd 
gedeeld. Weber heeft hiermee een Rivierenland fi etspakket gewonnen.

Veel te zien en te genieten
Weber maakte een fi lmpje rondom 
het thema ”Goede voornemens” 
en laat daarin zien waarvan hij dit 
jaar nog meer wil gaan genieten. De 
winnende rolprent neemt de kijker 
mee naar de prachtige tuinen van 
Paleis het Loo. Ook de mooie Gel-
derse natuur en enkele monumen-
ten uit Apeldoorn komen aan bod. 
Via www.geldersestreken.nl is zijn 
creatie de laatste weken het meest 
gedeeld.. 

Promotie
Daarmee heeft Weber een Rivieren-
land fi etspakket bestaande uit een 
Falk-kaart, 27 fi etsroutes en een Ba-
sil-fi etstas gewonnen en ontvangt hij 
het nieuwe Rivierenland Magazine. 

De fi lmactie is een initiatief van de 
provincie Gelderland, samen met 
de vier Regionale Bureaus Toerisme 
(RBT’s) Veluwe, Achterhoek, Rivie-
renland en regio Arnhem Nijmegen. 
De actie wordt gehouden ter promo-
tie van recreatie en toerisme in de 
Gelderse Streken.  

Mooie streken 
Gelderland is dé wandel- en fi ets-
provincie en bekend om de natuur 
én gastvrijheid. Maar de vier boven-
genoemde streken hebben nog veel 
meer te bieden zoals aantrekkelijke 
winkelsteden, attracties, culinaire 
en culturele hoogstandjes en een 
modern aanbod aan verblijfsrecre-
atie. Voor een dagje weg of voor een 
meerdaags uitstapje in eigen land.  

Jans Koopmans als clown naar Zuid-Afrika
TEUGE.- Ze heeft er (weer) heel veel zin in, vrijdag 24 februari vertrekt 
Jans Koopmans (53) uit Teuge naar Zuid-Afrika om daar tien dagen lang  
als “Africlown” kinderen in tehuizen aan het lachen te maken en voor 
even hun zorgen te laten vergeten. Het is de vijfde Africlownstour van 
de groep clowns en voor Jans de vierde keer dat zij meegaat. Ze zullen 
in die periode meer dan duizend kinderen persoonlijke aandacht geven; 
momenten die zo belangrijk en waardevol zijn voor iedereen. 

De clowns spelen in weeshuizen, 
SOS-dorpen, townships, zieken-
huizen, scholen en tehuizen voor 
gehandicapten, merendeels nieuwe 
locaties, want de Africlowns willen 
zo veel mogelijk kinderen bereiken. 
De groep is opgericht door Willem 
Hans Elbrecht (clown Pluum) uit 
Zwolle, die in 2006 samen met zijn 
vrouw Anna-Sophie van der Kolk 
voor het eerst als clown in Zuid-
Afrika was. Dit jaar gaan behalve 
clown Pluum en clown Bluf (Jans 
Koopmans) ook de clowns Puk (Pe-
ter Vrinds uit Epe) en clown Hug 
(Hugo Galama uit Ansen (Dr.) mee 
naar Afrika. Hoe kom je erbij om 
clown te worden en vervolgens ook 
nog Africlown? Als je deze vraag 
aan Jans Koopmans voorlegt raakt 
ze bijna niet uitgepraat over deze 
prachtige hobby: “Toen onze kin-
deren Mo en Jesse nog op de basis-
school Sjaloom in Apeldoorn za-
ten mocht ik een keer verkleed als 
clown meedoen aan een vossenjacht 
voor de kinderen. Ik stond toevallig 
bij de achteringang van GGNet en 
kreeg toen ook heel veel reacties 
van mensen met een verstandelijke 
handicap. Dat sprak mij zo aan, dat 
ik verder op ben ingegaan en onge-
veer 10 jaar geleden heb ik met een 
aantal anderen een clownsclub op-
gericht in Apeldoorn. Ik ontdekte 
dat er veel scholingsmogelijkheden 
bestaan; je raakt nooit uitgeleerd. 
Wij zijn geen clowns die met grote 
fl apschoenen en veel lawaai rond-

lopen, maar “contactclowns”, het 
gebruik van de zintuigen als horen, 
zien en voelen vinden wij heel be-
langrijk. Ik heb ook een aantal ja-
ren als evenementenclown meege-
draaid bij de bekende Cliniclowns 
en daar natuurlijk ook heel veel 
ervaring opgedaan”. Koopmans is 
lerares basisonderwijs, werkte on-
der andere in het asielzoekerscen-
trum Apeldoorn en de laatste jaren 
is zij leerkracht intensieve taalklas-
sen op basisschool De Gentiaan in 
Apeldoorn-Zevenhuizen. Met col-
lega Peter Vrinds heeft ze inmid-
dels “Klasseclowns” (Reken maar 
dat de kinderen onwijs wijzer van 
ons worden) opgericht.
De Klasseclowns verzorgen 
Klasse(n)-voorstellingen op scho-
len en workshops die o.a. gericht 
zijn op het hebben van respect voor 
elkaar; pesten doe je niet. De clown 
is eerlijk, betrouwbaar en speels, 
heeft geen oordeel, is positief en 
staat dicht bij de beleving van 
het kind. De workshops sociaal-
emotionele vaardigheden, op basis 
van clownerie aan de midden- en 
bovenbouwgroepen zijn dan ook 
een groot succes; Klasseclowns 
is: actie – reactie – interactie. Te-
rug naar Afrika, want dat land be-
zorgt een clown (en niet alleen een 
clown) kippenvel. Koopmans: “Als 
ik mijn reisverslag over 2010 nog 
eens nalees gebeurt dat inderdaad, 
je maakt zoveel mooie dingen mee, 
de kinderen daar hebben zo weinig 

afl eiding dat ze, zoals een Zuid-
Afrikaanse begeleidster zo mooi 
uitdrukte: “er over 20 jaar nog aan 
denken!”. Zonder al te veel tekst, 
maar met veel mimiek en natuurlijk 
ook muziek en zang hebben we in 
korte tijd de aandacht van de kin-
deren volledig gevangen en impro-
viseren we een ochtend of middag 
lang een voorstelling waar iedereen 
aan meewerkt. Het is elke keer weer 
heel emotioneel. Dan moeten we 
’s avonds even bijkomen van alle 
indrukken. Veel mensen zijn daar 
echt heel arm en wij kunnen hen 
het gevoel geven dat ze belangrijk 
zijn en hen samen laten lachen. Wij 
bezoeken ook gehandicapte Zuid-
Afrikanen, de laatste dag gaan we 
naar “Little Eden”, een instelling 
waar heel veel kinderen, maar ook 
volwassenen met een handicap wo-
nen. Dat is helemaal heftig, maar 
zo mooi om te doen”. Sponsoring 
is natuurlijk heel belangrijk voor 
de Africlowns, daarom proberen 
ze ook zo veel mogelijk op te tre-
den om geld in te zamelen voor dit 
goede doel. 
Voor alle informatie, foto’s en reis-
verslagen: www.africlowns.nl  en 
www.klasseclowns.nl 

Wekelijks huis aan huis en elke dag online

www.voorsternieuws.nl



Cadeaubon t.w.v. 10,00 euro nu voor 5,00. 
Alleen te koop op zaterdag 4 februari. 
Inleveren vanaf 14 februari (Valentijnsdag). 

Gratis 

 500

Max. 1 bon per klant en alleen verkrijgbaar bij de klantenservice.

Bij Tuinland vindt u álles voor uw huis 
en tuin. En bovendien bewijzen we 
iedere dag dat een uitstekende kwaliteit 
ook erg aantrekkelijk geprijsd kan 
zijn. Dus voor welk product u ook bij 
ons naar binnen loopt, u gaat altijd 
weer tevreden naar huis.

Tuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp
Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 4 februari 2012.

Altijd 
scherp 
geprijsd

KOOPJE
Honden-
brokken
15 kg, droogvoer, 
van 16,95

Vlinder-
orchidee
Phalaenopsis, pot ø 12 cm, 
verschillende kleuren, 
kamerplant, van 9,99

Narcissen
Tête à Tête, 
pot ø 12 cm

Kattenmand
afm. 50x40 cm, van 21,50

799

Voorjaars-
bolletjes
in houten lantaarn, van 9,99

Valentijnsaktie

999699

5 voor 

399

OP=OP

699


