
NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE VOORST, DE HOVEN, EMPE EN WELSUM

Kopij voor het 
Voorster Nieuws 
kunt u inleveren

 tot zondag 12.00 uur

29e jaargang nummer 47 • woensdag 19 november 2014

Uw woon- 
en slaapadviseur

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

Ruim 1000m2

woon/slaapplezier

de  Grutter

Sl
ap

en

W
onen

Twelloseweg 79, Terwolde  
Tel.: 0571-290641

Eastborn
boxspring Nummer 10,
3 keer op rij als beste getest!

VANAF

1.999,-

Eastborn
boxspring Nummer 10,
3 keer op rij als beste getest!

ROFRA  |  Home
Nieuw in Twello

• Meubelen
• Woonaccessoires
• Fashion

Dorpsstraat 16-18 Twello | 0571-276734

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Juf Ria van den Esschert 40 jaar leerkracht bij De Dalk!

Reünie bij basisschool De Dalk

KLARENBEEK.- In augustus van dit 
jaar was juf Ria van den Esschert 40 
jaar, als leerkracht, verbonden aan 
de Openbare basisschool (obs) De 
Dalk. Reden genoeg voor om haar 
eens in het zonnetje te zetten met 
een reünie. De voorbereidingen voor 
de reünie waren al vele weken aan 
de gang. Oud leerlingen en collega’s 
werden opgespeurd en uitgenodigd 
voor de reünie. Dit voorwerk le-
verde zeker al 120 aanmeldingen op 
aan oud-leerlingen en oud-collega’s, 
maar uiteraard waren ook niet aan-
gemelde oud leerlingen op de dag 
zelf nog van harte welkom! Zaterdag 
8 november was het dan zover, om 
16.00 uur werden de oud leerlin-
gen en oud collega’s op school ver-

welkomd. Waar zij de gelegenheid 
kregen om eerst oud-klasgenoten / 
leerkrachten te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
Om 16.30 uur werd juf Ria op feeste-
lijk wijze de school binnengehaald. 
Een prachtige ontvangst toen juf Ria 
uit de mooie ‘oude’ Mercedes stapte, 
de bogen met de kinderen en daar 
omheen alle aanwezigen die zongen 
en klapten, zorgde meteen al voor 
een gelukkig gevoel. Na dit prachti-
ge onthaal was er de gelegenheid om 
juf Ria te feliciteren. Fred Berends ( 
voorzitter van het college van be-
stuur van Leerplein055) kwam ook 
speciaal langs, voor juf Ria was het 
een mooie verrassing. Evenals het 
originele cadeau welke zij aange-

boden kreeg namens alle bezoekers 
van de reünie: een eigen naambord 
voor het verkeersplein, heel bijzon-
der! Daarna werd juf Ria verrast 
met een spel; ze moest raden wie 
de ‘mysterie guest’ was. Het waren 
een oud collega Julia Arendsen en 
oud leerling André Wolters. Hierna 
was er volop gelegenheid om samen 
met elkaar een hapje te eten en her-
inneringen op te halen aan vroegere 
schooltijden. Veel lieve en leuke 
verhalen gehoord over de gezellige 
tijd die men op de Dalk hebben ge-
had. Van de logeerpartijtjes bij juf 
Ria thuis tot kampverhalen. Mooie 
slide-show van foto’s door de jaren 
heen. De friteskraam, waar je eten 
kon halen. Tekeningen, bloemen, 

theeservies van de kinderen, kaartjes 
ja teveel om op te noemen. Ook werd 
er aan elke gast gevraagd om in een 
speciaal ontworpen reünie boek een 
wens of anekdote voor juf Ria op te 
schrijven. Aan het einde van de re-
unie werd dit bijzondere boek over-
handigd aan juf Ria als herinnering 
en cadeau aan 40 jaar juf op basis-
school De Dalk. Een groot woord van 
dank voor al het werk dat er verzet is 
door de feestcommissie en collega’s, 
ouders en de kinderen. Wat fantasti-
sche toch dat we met alle kinderen, 
ouders en het team van de Dalk zo`n 
mooi feest hebben kunnen neerzet-
ten. Top OBS De Dalk!

Zaterdag werd een klassenfoto gemaakt met juf Ria onder het nieuwe naambord voor het verkeersplein.

Redactie VN 
zoekt nieuwe 
collega
TWELLO.- Door uitbreiding van 
de redactionele werkzaamhe-
den is het team van het Voorster 
Nieuws naarstig op zoek naar een 
nieuwe collega.
Daar het ‘werkterrein’ zich in 
hoofdzaak richt op de plaats 
Twello, dienen eventuele kandi-
daten bij voorkeur aldaar woon-
achtig te zijn. Enige affiniteit met 
de gemeentelijke politiek is een 
pre.
Geïnteresseerden kunnen voor 
meer informatie mailen naar: 
info@voorsternieuws.nl t.a.v. 
Gert Jacobs.    

Sint 
Koopzondag en 
Sint Koopavond
TWELLO.- De Goedheiligman is 
weer in het land, dat betekent 
voor velen een goed argument 
om eens lekker te gaan shoppen. 
En juist dat wordt aantrekkelijk 
gemaakt door de Twello Centrum 
winkeliers. Zij geven het win-
kelende publiek op zondag 30 
november (12.00-17.00 uur) en 
donderdag 4 december (tot 21.00 
uur) de gelegenheid om (Sint) in-
kopen te doen.

TC strooit met speculaas
Tot en met vrijdag 5 december 
ontvangt u bij uw aankopen bij 
de Twello Centrum winkeliers 
weer speciale speculaas actie 
zegels. De zegels kunnen geplakt 
worden op een daarvoor bestem-
de zegelkaart, de volle kaart (25 
zegels) kan ingeleverd worden 
op vrijdag 21 en 28 november, 
vrijdag 5 en zaterdag 6 december 
van 13.00 uur tot 21.00 uur bij 
C1000 Binnnendijk Twello. Daar 
ontvangt u voor elke kaart een 
pak met twee speculaaspoppen 
met daarin misschien wel een 
van de honderden waardebon-
nen. De eerste prijs is een waar-
debon van € 250.00, de 2e prijs € 
100.00. enzovoort. Totaal wordt 
er voor € 4000.00 aan prijzen uit-
gekeerd.

Kinderboerderij bij zwembad de Schaeck?
TWELLO.-Tijdens de introductie 
van het nieuwe logo van zwembad 
de Schaeck werd er al voorzichtig 
iets los gelaten, een kinderboerde-
rij op de zonneweide. Voor ouders 
die met kinderen naar zwemles 

komen zijn er al aardig wat activi-
teiten rondom het zwembad, zoals 
speeltoestellen en trampoline. Een 
kinderboerderij bij een zwembad? 
De organisatoren denken, als je vol-
doet aan hygiëne en wetgeving, zou 
dit een leuke aanvulling zijn voor 
zwembad, de buurt, het Holthuis 
en voor de rest van de omliggende 
wijken. Het is de bedoeling dat het 
een kleinschalige, gezellige uitstra-
ling gaat krijgen achter op de zon-
neweide van de Schaeck. Er wordt 
gedacht aan de inzet van vrijwil-
ligers, Zozijn, 65 plussers etc. voor 

de exploitatie. Er is al een gesprek 
geweest met de gemeente en die zijn 
ook al voorzichtig enthousiast. Lugo 
Schoonman en Michel van den Hen-
gel zijn de nog prille plannen aan 
het ontwikkelen. Zij doen een op-
roep aan iedereen die mee wil den-
ken. Interesse? Dan graag een mail 
naar info@deschaeck.nl 

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

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Amaryllis-
boeket

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

8,99

IJsbaan Twello is 
er klaar voor

***

***
Ondertekening 

convenant 
veilige school

Dag van de 
Mantelzorg doet 

velen goed

mailto:info@voorsternieuws.nl
mailto:info@deschaeck.nl


Familie
berichten

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

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

DE VALE WEIDE 
bloemen en planten

TWELLO
Dorpsstraat 21a • (0571) 27 04 30

www.devaleweide.nl

Kijk voor meer voorbeelden op www.devaleweide.nl

Ook voor al uw Rouwwerk 

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Samen maken we het verschil!
Kom o.a. eens kijken naar mogelijkheden voor uw kerstpakketten:
• Lokaal. Met heel veel producten van eigen makelij en uit de streek
• Duurzaam. Met een ruim assortiment biologische levensmiddelen
• Origineel. Met o.a. leuke fair trade mandjes en schalen

Of wordt lid van onze Goed Voedsel Meente en verkrijg al 
je levensmiddelen, ook biologische, voor maar 20% boven 

de groothandelsprijs.

Voor als je echt wilt dat het anders moet

Hof van Twello, Rijksstraatweg 17, 7391 MH Twello. w ww.hofvantwello.nl
Tot 21 maart geopend op woensdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur, daarna weer di t/m zo.

U zoekt een fi jn pension voor uw huisdier?

 

      

Dierenpension Lavaro

www.lavaro.nl
Holthoevensestraat 11 Apeldoorn/Teuge
Telefoonnr: 055-3232198 / 06-28331412

Tevredenheid van
nabestaanden staat voorop

uitvaartcentrum

- uitvaartverzorging van A tot Z
- compleet verzorgd op één locatie
- ongeacht of en waar u verzekerd bent

uitvaartcentrum
Oude Rijksstraatweg 4a
7391 MD  Twello
t  0571 271 750 | 055 521 2924Niels Bakker

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

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

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

Mariëlle van Aarle 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015 (24 uur per dag)

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

Tot op het laatst heb je gestreden 
om bij ons te kunnen blijven.
Maar het ging niet meer.
Rust nu maar uit.
Het is goed zo

Bedroefd, maar dankbaar voor wat ze 
voor ons heeft betekend, delen wij mede, 
dat toch nog onverwacht, van ons is heen-
gegaan, onze lieve, oersterke, zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma

Jansje 
Klein Lankhorst-Bosch

Sinds 26 november 1985 weduwe van 
Gerrit Johannes Klein Lankhorst

* Nijbroek,  † Deventer, 
13 juni 1914  15 november 2014

Diny en Jaap
Henk
Heintje en Ton
    Thijs en Dave
    Bart en Merel
Gerrit

Correspondentieadres:
Prins Hendrikstraat 12
7396 BX Terwolde

U kunt afscheid nemen van onze  
moeder en oma en ons condoleren in 
het uitvaartcentrum van Voorst DELA, 
Oude Rijksstraatweg 4a te Twello,  
op donderdag 20 november van 19.30 
tot 20.00 uur.

De begrafenis vindt plaats op vrijdag  
21 november om 12.30 uur op de 
Gemeentelijke begraafplaats Terwolde, 
Twelloseweg 2 te Terwolde.

Wij danken de medewerkers en 
vrijwilligers van verpleeghuis 

P.W. Janssen, afdeling Averloo, 
voor de goede en liefdevolle verzorging 

van onze Ma en oma.

Wat is de wereld wazig,
wat wordt mijn wereld klein.
Ik kan mij soms niet herinneren
wie jullie allemaal zijn.
Soms zie ik iets bekends
of voel ik iets vertrouwds.
Dan is het weer heel even
net zoals vanouds.

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden 
mocht zijn, hebben wij toch nog 
onverwacht afscheid moeten nemen van 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, 
oma “Twello” en oma “Wonen”

Geertrui 
van Vorden - van Wijngeeren

Truus

sinds 1985 weduwe van 

Derk Jan van Vorden

* Voorst,  † Deventer,
10 juli 1921  15 november 2014

Carla en Arnold
   Marcel en Marian
      Lodewijk, Olivia, Julius
   Renate en Remco
      Thijs, Mart

Hannie en Harry

Annet en Ronald
   Heidi
   Dennis en Rianne

Ma is in Het Afscheidshuis, 
Binnenweg 13 te Twello.

Correspondentieadres:
Annet van Vorden
Van der Duyn van Maesdamstraat 35
7391 VJ Twello

Overeenkomstig de wens van 
moeder heeft de crematieplechtigheid in 

besloten kring plaatsgevonden.

Onze speciale dank gaat uit naar het 
team van verpleeghuis PW Janssen afdeling  

De Linde, voor de liefdevolle 
verzorging van ma.

Ons derde wondertje en kleine zusje
Is geboren op 6 november 2014

Dune
Hazel Mae

Adriaan, Ellen, Ivy & Raeven Grandia
Rozendaalseweg 10
7396 BB Terwolde
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KLARENBEEK/VOORST/WILP 
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het week-
einde of tijdens feestdagen dringend 
een huisarts nodig hebt, belt u met de 
Huisartsenpost:  Klarenbeek bellen 
naar Apeldoorn: 0900 600 90 00. Wilp 
bellen naar Deventer: 0570 50 17 77. 
Voorst bellen naar Zutphen: 0900 200 
90 00.
TWELLO/TERWOLDE  
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het week-
end of tijdens feestdagen dringend een 
huisarts nodig hebt, belt u met de Cen-
trale Huisartsenpost Salland (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 ope-
ningstijden kunt u terecht bij Dienst 
Apotheek salland, gevestigd in de cen-
trale hal van het Deventer Ziekenhuis. 
tel: 0570-536505.
TANDARTSDIENST 
Voor inlichtingen kunt u het ant-
woordapparaat van uw eigen tand-
arts afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, Par-
kelerweg 8, Twello, telefoon (0571) 27 
55 03, bgg. (055) 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag bereikbaar 
Tel. 088 - 7777666
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag en 
donderdag van 14.30-16.00 uur in het 
Kultuurhuus.
MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccorder-
ment 8. Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.
MEDIPOINT|VéRIAN
ZORGWINKEL
Hofstraat 15b, Apeldoorn. Openings-
tijden: Maandag t/m vrijdag 9.30-
17.30 uur; donderdag van 9.30-21.00 
uur; zaterdag van 10.00-16.00 uur. 
Als u vragen heeft over het lenen, hu-
ren of kopen van artikelen, dan kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar kcc.
elst@emcart.nl. Voor specifieke vra-
gen over het lenen van artikelen kunt 
u e-mailen naar kcc.elst@emcart.nl.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSChAPPELIjK WERK
Tel. 0900-6228724 (lokaal tarief) 24                 
uur per dag bereikbaar. Voor actu-
ele spreektijduren kunt u bovenstaand 
nummer bellen of kijken op www.sen-
sire.nl, Raccordement 8-i, Twello.
SENSIRE ThUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 

Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnummer 
0900-8856 (lokaal tarief) Bezoekadres: 
Raccordement 8h, 7391 BT Twello
VéRIAN ZORGLIjN
Voor alle vragen over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering (088) 
126 3 126. 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar.
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 (lo-
kaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar 
voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06 12775452 www.
buurtzorgnederland.com
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 producten 
en diensten van de Diabetesvereniging 
Nederland.
MEE VELUWE VOOR 
MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Iedere woensdagmorgen 
spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur  in 
Het Baken, Kortenaerstraat 16 in Twel-
lo. Ook zonder afspraak. Telefonisch 
bereikbaar via alg. nr. (055) 526 92 00 
Kijk ook eens op www.meeveluwe.nl 
DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren
zaterdag 10.30 tot 11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag be-
reikbaar (0571) 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
DIERENARTSENPRAKTIjK 
DE DRIEhOEK
Zutphenseweg 50, 7382 AM 
Klarenbeek. Torenbosch 64, 7391 
CA Twello. Voor spoedgevallen 
dag en nacht bereikbaar op ons 
centrale telefoonnummer (055) 301 
22 55. Voor meer informatie zie www.
dierenartsenpraktijk.com
ZORGSAAM; UITLEEN 
hULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag 
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zater-
dag van 9.30-15.00 uur. Buiten deze 
openingstijden kunt op werkdagen van 
16.30-20.00 en op zaterdag, zon- en 
feestdagen van 10.00-16.00 uur terecht 
bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Voor al uw vra-
gen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn, bel met Zorgsaam op werkdagen 
van 9.00-12.30 uur, tel. 055-58 898 58.

kerk
diensten

weekenddiensten

„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

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

Waar staat of stond deze boerderij? De foto is gemaakt, gelet op de TV-mast, na 1960.
Reacties naar Jan Siero (0571) 27 34 33 of via info@okvvoorst.nl

De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

 
Reactie week 46.
Er kwam geen reactie deze week.
 

Zaterdag 22 november 
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
voorganger Geurts.

Zondag 23 november   
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur leesdienst.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 
uur ds. H. van Marle, 15.00 uur ds. 
H. Lassche.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur Gedachtenisdienst, ds. M. Valk, 
ds. E. Rijks, ds. L. van Prooyen 
Schuurman.   
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 09.30 uur, 
dhr. H. Mentink.

Prot.gem. Voorst 10.00 uur ds. M. 
Bassa.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. .
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. K. Rof-
fel.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastoor Daggenvoorde.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. J. van Daalen, 17.00 
uur ds. G. Koppelman.

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

Uitzendrooster
23 november Prot.gem. Nijbroek
30 november R.K.kerk Duistervoor-
de

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
Mail: naastenhulpvoorst@gmail.
com

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

Vermist
Zwarte gecastreerde kater met witte 
snuit, borst, buik en poten, pas op 
dit adres: Goorweg, Klarenbeek.
Witte gecastreerde kater met grijs cy-
pers op de kop langs het linkeroog, 
een oor cypers, vlekken rug en op de 
staart: Bandijk, Terwolde.
Blauw/grijs Franse hangoor konijn: 
Romaterweg: Twello.

Gevonden  
Grijs gestreepte kat: Michiel de Rui-
terstraat, Twello.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Bandijk te Terwolde.

Jeugddienst 
met gospelkoor 
Alemet
 
NIjBROEK.– Komende zondag, 16 
november, is er een jeugddienst 
in de protestantse kerk. De dienst 
begint om 19.00 uur en staat in het 
teken van het scheppingsverhaal. 
Met het thema “God, de regisseur 
van mijn leven ?” komt de betekenis 
van het scheppingsverhaal voor jou 
persoonlijk aan bod. Voorganger in 
deze dienst is ds. Bart Trouwborst uit 
Nieuwleusen. Het gospelkoor Ale-
met verleent muzikale medewerking. 
Na afloop is er gelegenheid om na te 
praten over de dienst met een kopje 
koffie of thee. 

Afdelingsavond 
Vrouwen van Nu 
WILP.- Donderdagavond 20 no-
vember is er een speciale afde-
lingsavond in dorpshuis de Pompe. 
Aanvang 19.45 uur. Cees Prinsen 
uit Hilvarenbeek is te gast met zijn 
programma “De Meidenkist”. Om 
te beginnen is er een klein tentoon-
stellinkje waar alles naar hartenlust 
vastgepakt mag worden. Het onbe-
twiste hoogtepunt van de avond is 
zijn meidenkist boordevol spullen 
uit de tijd van toen. Cees doorspekt 
zijn spullen met anekdotes en we-
tenswaardigheden. Als de aanwe-
zigen vreemde spulletjes van thuis 
meebrengen, worden ze door hem 
besproken en getaxeerd. Door zijn 
prettige manier van vertellen zorgt 
Cees voor een amusante sfeer. Hij 
heeft een optreden dat tot de laatste 
minuut boeit. De avond besluiten 
we met de jaarlijkse verloting. Altijd 
al eens een afdelingsavond bij wil-
len wonen? Dat kan en is gratis. U 
bent van harte welkom.

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


www.lely.com innovators in agriculture

EVOLVE.

UITNODIGING OPEN DAG 
VRIJDAG 28 NOVEMBER 2014
In het werkgebied van het Lely Center in Zelhem staat het prachtige melkveebedrijf 
‘De Olde Poll’ van de familie Lammers. Zij boerden tot 2006 aan de Deventerweg in 
Voorst en vanaf 2006 wordt er een tweede locatie bijgepacht in Wilp, waar ook de 
nieuwe stal is gerealiseerd. De nieuwe stal is volledig gericht op de toekomst. Naast 
duurzaamheid, koecomfort en arbeidsefficiëntie was ook de inpasbaarheid in de 
omgeving een belangrijk uitgangspunt. De grote, nieuwe stal staat op een landgoed 
waarbij rekening gehouden moest worden met o.a. materiaalgebruik. Mede daardoor 
is er gebruik gemaakt van een mestopslag van 6.000 m3 onder de stal in plaats van een 
in het oog springende mestsilo.

De stal bevat onder andere:
• 240 ligplaatsen met biobedding
• Emissiearme “groene vlag” welzijnsvloer
• 4 Lely Astronaut A4 melkrobots
• Zonnepanelen t.b.v. energievoorziening
• 2 Lely Discovery stalreinigers
• Mestscheider

Graag toont de familie Lammers zowel collega veehouders alsmede de burger en 
buurtbewoner het eindresultaat. Daarnaast kunt u kennis maken met de verschillende 
standhouders die ieder op zijn/ haar eigen manier betrokken geweest zijn bij de 
realisatie van deze nieuwbouw. 

Wij heten u van harte welkom op vrijdag 28 november a.s. van 12.00 uur – 21.00 uur 
op de Marsstraat 5 in Wilp. Wij verzoeken u om niet in bedrijfskleding te komen. 
Aan de kinderen is gedacht.

Deelnemende bedrijven: 
• Accon AVM adviseurs 

en accountants
• Agro bouw BV
• Essink Technische Installaties 
• Concrelit Stalvloeren 
• Schrijver stalinrichtingen B.V.
• Loon- en Grondverzetbedrijf 

Vrielink-Joppe BV
• Friesland Campina
• Mueller Sales

• DLV Bouw, Milieu en 
Techniek BV

• Bouwburo AR
• Veehandel Kranenberg
• ForFarmers Hendrix B.V.
• Dierenartscombinatie 

Zutphen-Laren
• Rabobank Agrarisch Centrum
• CRV
• Lely Consumables

• CAH Vilentum Hogeschool 
Dronten

• Dierenartsenpraktijk De 
Driehoek

• Rinagro B.V.
• LMB Sarink-Elfrink
• Univé Stad en Land 

Apeldoorn
• Flierman Techniek BV
• Lely Center in Zelhem

Kijkje nemen in 
een nieuwe stal?

PT MEDEWERKER BEDIENING M/V

Swinckels in Twello, Dorpsstraat 12, www.swinckelsintwello.nl

Bij Swinckels wordt gewerkt met een professioneel team, waar veel zelfstandigheid 
geëist wordt. Daarom is het noodzakelijk minimaal 2 jaar recente ervaring te hebben 

in à la carte restaurants om in aanmerking te komen. Wij kunnen gemiddeld 
2 à 3 avonden per week aanbieden. 

Als je ons gezellige team wilt komen versterken, stuur dan een mail 
met je CV naar sandor@swinckelsintwello.nl

Per direct zijn wij op zoek naar een leuke, vlotte en harwerkende jongedame 
of heer, die graag ons team in de bediening wil komen versterken als: www.trimenzo.nl

Trimenzo is voor haar zorgteams in 
de gemeente Voorst op zoek naar 
Wijkverpleegkundigen. 
Informatie over de vacature lees je 
op onze website.

Wijkverpleegkundige 
 

Stichting Educatief Centrum start op 5 januari 2015, 
in samenwerking met basisschool de Bongerd in Terwolde, een 

peutergroep, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. 

Voor deze nieuwe locatie in een nieuw gebouw zijn wij op zoek naar:

Twee gemotiveerde, creatieve pedagogisch 
medewerkers met een pioniersmentaliteit

Kinderopvang voor 0-13 jaar in Terwolde!

Sti ht
NIEUW! 

Nadere informatie over deze vacatures is te vinden op 
www.obsdebongerd-terwolde.nl of  www.archipelprimair.nl 
*Stichting Educatief Centrum is een initiatief van Stichting Archipel*

PERSONEEL GEVRAAGD
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uw zonnepanelen op 
het gemeentehuis

Doe mee en verdien 

€ 150,-* per paneel

Een cer� fi caat voor 1 paneel kost € 260,-*

In 10 jaar � jd  ontvangt u  € 410,-* 

� goedkoper dan reguliere stroom
� meedoen met beperkte investering   
� zelf groene stroom opwekken
� geen panelen op eigen dak
� alles wordt voor u geregeld

Bent u geïnteresseerd? Doet u mee? 

Informa� eavonden op 13, 20 en 27 november 
in het gemeentehuis. 
Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 

Meer op: www.energierijkvoorst.nl

(* Bedragen op basis van voorlopige off ertes.)

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!

ANWB Outdoor & Kampeerdagen op nieuwe locatie
BUSSLOO.- Al vele jaren organiseert ANWB Media de Outdoor & Kam-
peerdagen, maar in 2015 wil men meer, groter, mooier en vooral: com-
pleter. Dus er komt een geheel nieuw ANWB Buitenevenement, dat op 
18 en 19 april gehouden zal worden. De nieuwe locatie: Recreatiege-
bied Bussloo. 

Omdat men de leden én de expo-
santen graag wil betrekken bij de 
naamgeving is op dit moment de 
naam van het nieuwe evenement 
nog niet bekend. Een naam die past 
bij ‘ANWB brengt je verder’ en bij de 
voorjaarscampagne en die mensen 
inspireert om naar buiten te gaan 
en samen met ANWB dé start va het 
Buitenseizoen te vieren. De naam 
mag uit meerdere woorden bestaan 
maar moet wel in het Nederlands 

zijn. Denk bijvoorbeeld aan namen 
als: “Beleef de Lente”, “Naar Buiten” 
of ANWBuiten”. Wie geïnspireerd 
is, kan de inzending naar jvanrijswij-
ck@anwb.nl mailen. De uiteindelijke 
winnaar ontvangt een gepaste prijs!  
Op de link https://www.anwbmedia.
nl/product/anwb-buitenevenement 
kan men informatie verkrijgen over 
de tarieven voor deelname in 2015. 
De organisatie voor dit evenement is 
momenteel in volle gang, daarom zal 

de pagina op de website telkens wor-
den geüpdatet. 

het evenement
Duizenden bezoekers zullen afrei-
zen naar Bussloo voor informatie, 
inspiratie en het kopen van produc-
ten en diensten bij de deelnemers. 
Maar ze zijn ook op zoek naar een 
gezellig dagje uit. Daarvoor krijgen 
ze alle ruimte. Het terrein bevat zes 
thema’s: fietsen, kamperen, actieve 
vakanties, eropuit, wandelen en wa-
terrecreatie. ANWB geeft elk thema 
een passende sfeer en speciale acti-
viteiten. Als deelnemer is men vrij 
om ook zelf een activiteit te organi-
seren of een workshop te geven! 

Stichting ‘Sint voor ieder kind’
KLARENBEEK.- Sinterklaas is weer in het land en alle kinderen zijn de ko-
mende tijd weer in de ban van de cadeautjes die zij aan de goedheiligman 
zullen vragen. Toch zijn er heel veel kinderen waar de Sint ‘stilletjes het 
deurtje voorbij gaat’ vanwege de financiële situatie van de ouders. Deze kin-
deren worden echter niet vergeten! De stichting ‘Sint voor ieder kind’,  zet 
zich al een aantal jaren in om ook deze kinderen cadeautjes en wat lekkers te 
bezorgen in de week van 5 december. We hebben nog een aantal weken voor-
dat zwarte piet de cadeautjes langs gaat brengen. Dan moeten al onze zakken 
voor deze kinderen weer gevuld zijn! Veel cadeautjes zijn al verzameld door 
bedrijven en particulieren die onze stichting en daarmee deze kinderen een 
warm hart toedragen. Maar we zijn er nog niet! Wilt u ons helpen om deze 
groep kinderen een onvergetelijke sinterklaasavond te bezorgen? In dat geval 
kunt u zowel (nieuwe) cadeautjes schenken (alles is welkom!), als ook een 
financiële bijdrage storten waar wij zorgvuldig en op de leeftijd afgestemde 
cadeautjes voor kopen. Wanneer u cadeautjes schenkt, kunt u deze afleveren 
op Boterbloem 10 in Klarenbeek. Uw financiële bijdrage kan naar Rabobank 
IBAN rekeningnummer: NL23RABO 0166365408 t.n.v  Stichting `Sint voor 
ieder Kind`. Namens de kinderen en de stichting alvast hartelijk dank! 

IJsbaan Twello is er klaar voor
TWELLO.- Na 2 jaar voorbereiding 
en vele werkzaamheden is de IJs-
baan Twello klaar. Na goedkeuring 
van de gemeente, konden we star-
ten met de uitvoering van alle plan-
nen. In het voorjaar van 2014 kwam 
er een goede partij klei vrij bij de 
werkzaamheden aan de uiterwaar-
den van de IJssel. Binnen een paar 
dagen moest het vervoer worden 
georganiseerd. De firma Winterman 
kon de vrachtwagens regelen. Twee 
volle dagen, van 7.00 uur ’s morgens 
tot  16.00 uur ’s middags, reden er 
5 grote vrachtwagens  af en aan met 
de klei. Tot laat in de zomer  bleef 
de berg  klei liggen. Eindelijk was 
het zover dat met zwaar materieel 
de klei kon worden verdeeld over de 
zompige ondergrond. Al onze ver-
wachtingen werden overtroffen toen 
de klei was verspreid, de dijkjes er 
lagen en de prachtige baan een feit 
was. Na alle regen bleek de ijsbaan 
dicht en lag er al zo’n 10 centime-
ter water, zelfs zonder pomp. De 
afgelopen weken  is de pomp aan-
gebracht, de elektriciteit aangelegd 
en zijn de aan- en afvoerleidingen 
ingegraven en aangesloten. De pomp 

geeft een mooie hoeveelheid water, 
zoals op bijgaande foto is te zien. 
Voor de vorstperiode zich aandient,  
zal er worden gepompt zodat er een 
mooie ondergrond ligt voor een ge-
weldige ijsbaan. Al met al een flinke 
klus, waar we met de buurt erg druk 
mee zijn geweest. Maar het resultaat 
mag er zijn! De jeugd van Twello 
kan straks weer schaatsen. Ik wil 

de sponsoren en de buurt bedanken 
voor hun enthousiaste inzet, waar-
door dit mogelijk is gemaakt. Kijk 
ook eens op onze website www.
ijsbaantwello.nl en/of op onze Fa-
cebookpagina voor meer foto’s  en 
natuurlijk onze sponsoren. Mocht u 
ook uw steentje bij willen dragen om 
het financiële wak te dichten, hoor 
ik graag van u. Gerrit Rutgers.

PAX Kinderhulp speelt voor Sinterklaas
REGIO.- In januari 2015 worden 
20 Armeense kinderen uitgeno-
digd om 4 weken vakantie te ko-
men vieren in Apeldoorn. Deze 
kinderen worden overladen met 
liefde en warmte en natuurlijk 
cadeautjes. PAX kinderhulp en 

de gastgezinnen spelen dan voor 
Sinterklaas. Op deze manier krij-
gen de kinderen een onvergetelijke 
vakantie. Om hiervoor de financiële 
middelen bij elkaar te krijgen speelt 
PAX Kinderhulp zelf ook voor Sin-
terklaas. Rond zijn verjaardag is er 

de mogelijkheid dat de Goede Sint 
met zijn Pieten bij uw bedrijf, ver-
eniging, winkelcentrum of huis 
bezoekt. En dit voor maar € 35.00. 
Een Sintbezoek kunt u boeken via 
mail: harmkevdberg@hotmail.
com of bellen 06 28423756.

Vind ons leuk 
op Facebook...
Voor u en voor ons een gemakkelijke, snelle en laagdrempelige 
manier om nieuws en tips te kunnen delen. Voor iedereen met 
een beest interessant! Wanneer u ons  ‘liked’  op Facebook 
gaat geen kortingsactie, lezing of andere belangrijke informatie 
meer ongemerkt aan uw neus voorbij. Gebruik de Facebook-
button op onze site, www.dierenartsenpraktijk.com,  om op de 
pagina terecht te komen. 

Wij doen ons best om uw FB niet te bombarderen en ons te 
beperken tot dat waarvan wij denken dat het interessant is 
voor u. En ja, soms kunnen we het toch niet laten om (met 
toestemming van de eigenaar) een patiëntje in de etalage te 
zetten. Mocht u ons toch zat worden ontvriendt  u ons maar 
weer. No hard feelings…

Aanstaande donderdag 20 november om acht uur hebben 
wij een lezing over hondengedrag en vuurwerk-(angst) op 
de praktijk in Klarenbeek. Er is nog plek, er zijn voor u geen 
kosten aan verbonden en u bent van harte welkom. ‘Zaal’ 
open om half acht voor koffi e, thee en pepernoten. Belt u ons 
even als u komt?

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

TwelloKlarenbeek
Zutphenseweg 50

7382 AM Klarenbeek 

ma/vrij 8.15-18.00 uur

ma en do 19.00-19.30 uur

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

http://www.ijsbaantwello.nl
http://www.ijsbaantwello.nl
mailto:harmkevdberg@hotmail.com
mailto:harmkevdberg@hotmail.com


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

TE H
UUR

ZIT/SLAAPKAMERS

- Periodiek onderhoud
- Installaties
- Reparaties
- Verkoop
- Hulp op afstand
- Advies op maat

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

www.hertgers-keurkas.nl 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

Twello live

Meer informatie zie op de websites van de verschillende cafe’s

zaterdag 29 november

Waardige
Waard

Jack Autumn 
and the Flasbacks

Duo Stereo Heart
live muziek, easy listening

tijdens een 3-gangen 
diner voor slechts €10,50

Move your Mind
blues en rockcovers

Maddoxc

21.00 uur Gratis entree

19.00 uur 
Gratis entree

21.00 uur Gratis entree 21.00 uur Gratis entree

www.waardigewaard.nl

www.gewoontwelle.nl

www.hetdorpshart.nl www.cafetitus.nl.nl

Het adres 
voor het complete aanbod

Quabbenburgerweg 21, 7396 NN  Terwolde, 
Tel. (0571) 29 08 03, Mob. 06 10 51 66 55

www.hoveniersbedrijfjutten.nl
Lid van de 
Vereniging
van Hoveniers en
groenvoorzieners

Maak geheel vrijblijvend een afspraak 
om samen tot een compleet ontwerp van 

uw droomtuin te komen.

www.hoveniersbedrijfjutten.nl

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS
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Achter de Hoven 61  
7419 AG  Deventer
T (0570) 61 42 36
M 06  12 24 20 18
F (0570) 61 46 52
E welkom@voordepoorte.nl

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

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

Bussloo
gebr. de haan, Bussloselaan 28 

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

Empe
dorpshuis ‘t oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

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

Nijbroek
dorpshuis de arend
Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
dorpshuis
Het Oude Veen 19, 055 5063130

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

recreatiecentrum de scherpenhof
Bandijk 60, 0571 291731
drabor terwolde bv
Bandijk 56, 0571 291687
huisartsenpraktijk terwolde
Leliestraat 6, 0571 291677
kerk geref. gemeente terwolde-de vecht
Avervoordseweg 32, 0571 292120
het tussenpad tussen de Wijkseweg en de 
twelloseweg, bij nummer 38.
Woningstichting goed Wonen
Marktplein 110, 0571 277980
dorpshuis
Vaassenseweg 3, 0571 292061

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

Twello
c1000 binnendijk
Duistervoordseweg 11, 0571 287820
aan de stegge twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
gemeentehuis gemeente voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
schoneveld breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
sporthal jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
sportpark zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
zwembad de schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
snackbar kokkie
Molenstraat 44a, 0571 276060
globe reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
gebouw irene
Dorpsstraat 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, 0571 287300

papillon, antoinette teelen
Donizettiplaats 50
brandwacht service nederland bv
dhr. Marcel groeneveld
Tel: 06-11355880 (avond en weekend)
horesca lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
kringloop
Koppelstraat 57, 0571 260183

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

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

Wilp (A)
bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
veehandel boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
bonhof bv
Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
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.
bowling de Worp
Twelloseweg 1a, 0570 612869

Oproepen via 112

AED’S

Cadenza Twello wint Sla Je Slag Cup 2014
TWELLO.- Vorige week hebben de 
slagwerkers van Cadenza Twello 
de ‘Sla Je Slag Cup 2014’ binnen-
gehaald. Aan deze wedstrijd deden 
14 slagwerkensembles uit de regio 
mee. Als winnaar mag Cadenza de 
‘Sla Je Slag Cup 2015’ organiseren. 
Onder leiding van Robbert Hout-
kamp speelde Cadenza Soul Search 
en Hohner. Voor het eerste nummer 
kregen zij van de jury een 9,1. Het 
tweede muziekstuk kreeg zelfs een 
9,3. Met een gemiddelde van 9,2 
bleven ze Slagwerkgroep St. Caeci-
lia uit Doornenburg en Constantia 
uit Werkhoven voor. De organisa-
tie kijkt terug op een uitermate ge-
slaagde en gezellige dag en wenst 
Cadenza heel veel plezier met het 
organiseren van de vijfde editie. De 
Sla Je Slag Cup werd voor de eerste 
keer door de slagwerkgroep van mu-
ziekvereniging Kunst & Vriendschap 
Maurik in 2011 georganiseerd. Het 
doel was slagwerkgroepen uit de re-
gio in de gelegenheid te stellen op 
elkaar op een spontane, sportieve 
manier in muzikaal verband te ont-
moeten. Het slagwerkfestival bestaat 
uit podiumoptreden van drumbands 
en slagwerkensembles, zowel me-
lodisch als niet melodisch. Bij de 
tweede editie is de regio uitgebreid 
tot Betuwe, Vijfheerenlanden en Al-
blasserwaard, mede om de bezetting 

te vergroten en een grotere pool van 
verenigingen de gelegenheid te bie-
den om in te schrijven. Ook tijdens 
de vierde editie groeit de wedstrijd 
rustig verder door. Het slagwerken-
semble van Cadenza is in voorberei-

ding op een concours. Op zondag 30 
november zijn ze samen met Slag-
werkgroep Liemers uit Duiven te 
beluisteren tijdens een try out. Deze 
try out begint om 11.00 uur in Sport-
hal Jachtlust. Entree is slechts € 2.00.

Kunststof
inzameling
De kunststofinzameling vindt in 
2014 eenmaal per twee weken 
plaats in gebied 5, het gebied ten 
zuiden van de Zutpenseweg / Nijen-
beekseweg (exclusief woningen) tot 
aan de gemeentegrens Apeldoorn-
Brummen-Zutphen, opgehaald op 
de maandag 24 november. 
Het afvalbedrijf verzamelt de zak-
ken bij u in de straat. Het is de be-
doeling dat u de volle afvalzak op 
de inzamel dag voor 07.00 uur op 
de gebruikelijke verzamelplaats 
van de container aanbiedt. De zak-
ken voor het kunststofafval zijn 
gratis verkrijgbaar bij de PLUS Su-
permarkt Imanse, de Welkoop, in 
Klein Amsterdam bij Klein Hek-
kelder of bij de gemeentehuis.  

Prinsverkiezing 
met Hike en 
Ronny Ruysdael
\Aanstaande zaterdag 22 november 
organiseert CV De Neutenkrakers 
weer een feest in De Nieuwe Zweep. 
Vanaf 21.00 uur speelt de bekende 
band HIKE en is er een optreden 
van Ronnie Ruysdael. Tijdens deze 
avond zal ook de nieuwe prins be-
kend gemaakt worden voor het nieu-
we carnavalsseizoen. Wie gaat Prins 
Dirk, Veldwachter van Snipperling 
tot Hooiland opvolgen? Op ludieke 
wijze zal de nieuwe prins zich be-
kend maken aan het publiek. Entree 
bedraagt tien euro, voor verdere in-
formatie: www.cvdeneutenkrakers.
nl. Zaterdag 24 januari is het volgen-
de feest van de Neutenkrakers: Q-
Music Foute Party komt naar Klaren-
beek. Op 22 november, vanaf 21.00 
uur begint in de zaal de voorverkoop 
( tien euro) voor deze avond. 

The Buffoons in Brasserie Kriebelz
TERWOLDE.- Dit jaar speelt the Buffoons niet op de zaterdagavond maar op 
zondagmiddag 30 november. Genieten van een drankje, een hapje en tus-
sendoor een dansje maken op de altijd goed gevulde dansvloer. Het is niet 
voor niets dat zij al weer voor de 8e keer een optreden verzorgen in Brasserie 
Kriebelz. Ditmaal ook weer op veler verzoek. The Buffoons kunnen op een 
rijke historie bogen, die teruggaat tot ver in de roemruchte “sixties”. Hun 
internationale bekendheid danken zij aan hun opvallende ‘close-harmony’ 
zang. In de 60- en 70-er jaren scoorden zij in totaal 10 top 40 noteringen 
(waaronder 4 top 10 hits) en nog eens 5 tip noteringen in dezelfde lijst. Na 
afloop kunt u genieten van een zeer uitgebreid stamppottenbuffet, om alle 
verbruikte energie van het dansen weer aan te vullen. U wordt vriendelijk 
verzocht om hiervoor te reserveren. Aanvang 14.30 uur. Entreeprijs € 7,50. De 
prijs voor de stamppotten is € 16,95.

http://www.cvdeneutenkrakers.nl
http://www.cvdeneutenkrakers.nl


Het plaatsen van een Puntje 

in uw Weekblad 

Voorster Nieuws 

is een uitstekende 

manier van adverteren. 

Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten.

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

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

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

1 regel e 1.85

2 regels e 1.85

3 regels e 2.30

4 regels e 2.75

5 regels e 3.20

6 regels e 3.65

7 regels e 4.10

8 regels e 4.65

TE HUUR

KANTOOR RUIMTEN, 
In diverse afmetingen en ook voor andere doeleinden te gebruiken.

LOCATIE: Koppelstraat 2 te Twello

voorzien van: 
- Gesauste wanden, vloerbedekking en verwarming.
- Elektra, data, alarm installatie en airco.
- Gemeenschappelijke toiletten en verblijfsruimte.
- Gemeenschappelijke server ruimte met patskast. 
- Ruime parkeerplaatsen.

LOCATIE: Zonnenbergstraat 34 

voorzien van: 
- Gesauste wanden, vloerbedekking en verwarming.
- Elektra, data en voorziening voor airco.
- Gemeenschappelijke toiletten.
- Gemeenschappelijke server ruimte met patskast. 
- Ruime parkeerplaatsen.

Zicht locaties aan doorgaande weg 
naar A1 en A50

AANVAARDING IN OVERLEG
Informatie: Ben Hutten. Mail: B.Hutten44@upcmail.nl
Telefoon:  06 55 15 31 75

Ook dit jaar weer het adres
voor uw kerstboom

Keuze uit diverse soorten en maten:
  Terug van weggeweest

Fijnspar, de lekkere geurende groene 
kerstboom. 

 * Picea Omorica (blauwspar)
 * Picea Pungens glauca
 * Nortman
 * Fraseri
 * Bomen worden gratis ingepakt

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

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

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

www.famhulscher.nl

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

tweet van de week:  Ik haat 
linten knippen. Die eten ze 
maar op! Surf naar www.

voorst.pvda.nl

Buurman 
Vleesch & Vis

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

2.25 4.40

6.50

1.701.25

Coburgerham Kip Terayaki
uit eigen Keuken

Gepaneerde Schnitsels

Kartoffelsalade 
uit eigen keuken

Bella Bovina

2.25

Een heerlijke rol van runder-

schnitzel, gevuld met tartaar, 

salami en bistrokruiden. 

Een aanrader!

Tongeworst of bloed-
worst uit eigen worstmakerij

20 t/m 24 november 2014

100 gram

100 gram

400 gram

4 voor

200 gram100 gram

BBBBBellllllla BBovina

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

1.50

6.00

1.50

Lekker uit de oven

Tong/zalmrolletjes 
in saus

Vers voor u gebakken

Kibbelingen + saus

Veiling verse

Scholfilet huidloos

100 gram

500 gram

100 gram

Wij zijn genomineerd voor gezelligste winkel 
gemeente voorst. Vind u dat ook stem dan op 

www.gezelligstewinkel.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Met receptenblad

Pompoen per stuk: vanaf  0.99

Gieser wildeman

Stoofpeer 2 kilo  1.99

  
500 gram 0.99

  0.79

Goudreinetten   2 kilo  1.99

Gi ild

Bospeen

Bieten
Verse gekookte

Chinese kool per stuk  0.99

Kerstpakketten

Relatie 
geschenken

Ouderwets lekker!

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

dingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

voetverzorgingspraktijk, “de 
deele” klarenbeek, tel (055) 

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

eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

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

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk gerda 
oosthuizen Spatadertherapie, 
Sportmassage,  Dorn methode, 

nu ook Sportcompressie 
kousen www.gerda-keeps-
you-going.nl 06 24407644, 

055 3231614

afslanken, aankomen, Meer 
energie! herbaliFe Werkt! 

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

540910.

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

Tel. (0571) 291205

Wij bieden contant geld op uw auto, motor, boot of 
klassieker. RDW vrijwaring, ook sloop auto’s 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 hondendagop-
vang

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

Klassiek vervoer, www.
hertgersapeldoorn.nl Tel. 06 

24778923.

te huur sint en piet 
kostuums inclusief vakkun-

dige grime Dick van den Berg 
0571-275670

galajurk vanaf € 25,- 
Trouwjurk vanaf € 150,- 
Twello www.eternally.nl

Veilinggebouw Apeldoorn 
sinds 1960, vraagt alles op 

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

055 5216957

bosch wasautomaten en drogers v.a. € 149,00.  
Amerikaanse koelkasten va € 599,00. De Elektro Witgoed 

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

laagste prijs garantie, dus nergens goedkoper! www.
elektrowitgoed.nl De Rotstuin 22, 7325 GC Apeldoorn. Tel. 

(055) 301 62 66.

sint en piet op bezoek? bel 
scouting de vundelaar 

0571-274900

bert peters bouw- en 
timmerbedrijf. Alle bouw-
werkzaamheden. Timmer-

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. ook tuinhuizen en 

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

nl

beuken, taxus, meidoorn, 
sleedoorn, bosplantsoen, 
laurier, bomen enz. www.

kwekerijhetveld.nl Veldweg 
50. Klarenbeek t. 055-

3011451, 06-51554827, 
06-12734971

div. stroken hpl merk 
trespa v.a. € 4,99/m1 & 

hpl stukken v.a. € 1/st. Bel 
Griffioen teuge 06-

41015473/055-3231307. Ook 
op Marktplaats 

Wil jij weer lekker in je vel? 
Kies voor jezelf met het 

programma bewust leven, 
bewust eten. www.
lifebalance-twello.nl

Mulder orthopedie voor uw 
steunzolen sportzolen en 

maatwerk. Bel voor een 
afspraak of vrijblijvend advies 
06-14375736 www. mulderor-

thopedie.nl

Wat doen je emoties met 
jouw eetgedrag? Workshop 

eten & emoties. www.
lifebalance-twello.nl 

vakbekwame schilder/ 
behanger biedt zich aan. 

Vakwerk en altijd de laagste 
prijs. Vrijblijvende prijsopgave. 

F.visser 06-22459707

last van mollen? laat ze 
vangen! Bel of sms 06-
13456651 E.L. de Weerd

http://www.hertgersapeldoorn.nl
http://www.hertgersapeldoorn.nl
http://www.lifebalance-twello.nl
http://www.lifebalance-twello.nl
http://www.lifebalance-twello.nl
http://www.lifebalance-twello.nl
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GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

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

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

- KOZIJNRENOVATIE

- DOUCHEDEUREN

6% BTW regeling op arbeid

Het is me het wereldje wel:
Dus tijd om kleur te bekennen
Beste Voorstenaren,
Ik begin me zo langzamerhand eenzaam te voelen en een beetje uitgeslo-
ten. Ik heb zo het gevoel dat ik de enige Nederlander ben die nog niet met 
de dood is bedreigd. Met de regelmaat van een weerbericht staat er wel 
een bericht te lezen dat iemand met de dood bedreigd is.  Wat is dat toch 
voor een eigenaardig gedrag dat iemand zich zo snel bedreigd voelt en 
zelf naar het leven wordt gestaan. De periode om naar de politie te lopen 
als je je middenvinger uitstak (en vooral O! O!  naar een politie agent) kon 
zich verantwoorden voor de rechter. Ik ken landen waar die vinger stante 
pede wordt afgehakt. Gelukkig hier nog net niet. Als je in een opwelling 
van een niet te beheersen woede en frustratie roept: ’Val dood man’ of ‘ik 
weet je wel te vinden’ of woorden van dergelijke strekking, zit je op het 
politiebureau. Ik heb me al jaar en dag aangeleerd om de woede / irritatie 
/ gedachte/ mening van de ander tegen mij gericht ook bij die persoon te 
laten. Kost wat oefening, maar maakt het leven stukken aangenamer.

Schutzwall
Ik ben een grote fan van Arnold Grunberg. Vooral de korte column in De 
Volkskrant op de voorpagina. Scherp, kritisch, cynisch maar vooral raak. 
November 13. Hij reageert op de aandacht voor de val van de Muur en an-
dere Muren. Grunberg:’ Eén muur werd echter vergeten: de Middellandse 
Zee waarin afgelopen jaren ongeveer twintigduizend vluchtelingen, voor-
al Afrikanen verdronken. (Bij de Berlijnse Muur zijn er in iets minder dan 
dertig jaar circa 138 mensen gedood). Tot zover Grunberg. Tja. Terwijl de 
wereld in elkaar dondert maken wij ons druk over zwarte piet. 

En nu mijn partij
Mijn voorzitter Spekman wil dat wij weer de straat op gaan. Of het zo 
slecht gaat met de Partij van de Arbeid? Dat weten we alleen uit de ‘steek-
proeven.’ Het zal wel. Ik ben echter van mening dat het socialisme en het 
evangelie hand in hand gaan. Knap iemand die dat durft te weerleggen. 
(Let wel: de oorspronkelijke liberalen (let wel: de oorspronkelijke) staan 
heel dicht bij dezelfde grondbeginselen). 
De groeten, ook aan jullie huisgenoten die hun eigen schutzwall zeker 
willen slechten. Nog even dit. Gelezen: Gouden Eeuw was te danken aan 
massa-integratie. In Twello is veel talent onder de vluchtelingen, al of 
niet met status. 
Reinier van Bronsheim

Mantelzorgers: het cement van 
de samenleving 
TWELLO.- Vorige week was de 
Dag van de Mantelzorg. Ons land 
telt circa 3,5 miljoen mantelzor-
gers; zij zorgen vrijwillig en lang-
durig voor een familielid, vriend 
of buur met een ziekte, ouder-
dom of beperking. 450.000 daar-
van voelen zich zwaarbelast of 
overbelast. Naast zorgtaken heeft 
een groot percentage ook betaald 
werk. Vaak vinden de mantelzor-
gers hun werk vanzelfsprekend 
maar dat is het niet!

Elk jaar wordt daarom de mantelzor-
ger op 10 november in het zonnetje 
gezet. De meesten doen hun werk 
in stilte. Ze steken er vaak veel tijd 
in en geregeld ook geld. Zij lijken 
steeds meer het antwoord te zijn op 
de tekorten in de zorg. ‘Het cement 
van de samenleving’ worden ze wel-
eens genoemd. Maar wie is de man-
telzorger, om wie gaat het en wat 
zijn de verhalen? 
Mantelzorg gebeurt meestal uit 
liefde, soms tegen wil en dank. De 
meeste hulp wordt gegeven in de 
persoonlijke verzorging of in de 
huishouding. Boodschappendoen, 
bereiden van maaltijden, meegaan 
naar ziekenhuis of dokter, zorgen 
voor vertier en afleiding, het hoort er 
allemaal bij. Maar ook al zorgt men 
met liefde, het is niet altijd makke-
lijk. 

het gezicht van de 
mantelzorger
Samen met haar zus Antoinette is 
Marja Wesselink zo’n toegewijde 
mantelzorger. Beide dochters en ook 
hun broer Frans zorgen sinds jaren 
voor hun 96 jarige vader. “Wij wis-
selen elkaar allemaal af”, zegt Marja, 
“het zou zwaar zijn als ik dit alleen 
zou moeten doen”. Allemaal doen 
ze boodschappen voor hun vader, 
brengen hem naar de dokter of naar 
het ziekenhuis, laten geregeld de 
hond uit als vader even wat minder 

is. Zoon Frans heeft de heer Beek-
man heel wat keren naar het zieken-
huis in Utrecht gereden voor een 
speciale behandeling. Een taxirit is 
duur en een afspraak in het zieken-
huis is vaak moeilijk te plannen om-
dat de taxi helemaal omrijdt en qua 
tijd is er moeilijk een inschatting te 
maken. 
Marja staat stil bij andere mantel-
zorgers die er helemaal alleen voor 
staan. “Die hebben het zwaar,” zegt 
ze, “wij boffen enorm met meer-
deren te zijn en dat vader nog vrij 
zelfstandig is. Hij kan nog best veel, 
hij kleedt zich zelf aan en vouwt de 
was op. Zijn hondje laat hij zélf uit, 
hij leest veel en doet geregeld thuis-
studies. Hulp bij het douchen is wel 
geregeld, omdat daarbij gevaren op 
de loer liggen. Als hij ziek is, dan 

wordt het een ander verhaal. Een 
ziek iemand laat je niet alleen en 
dan gaan de kinderen van de heer 
Beekman dagelijks helpen en nemen 
zijn hondje mee haar huis. Als hij 
deze hulp allemaal zou moeten in-
kopen, dan zou dat een knap dure 
aangelegenheid worden. Marja gaat 
even terug in de tijd en merkt op: 
“Als ik nog zou werken en niet ge-
regeld vrije dagen zou hebben, dan 
zou ik dit beslist niet kunnen doen. 
Er zijn praktische zaken en ‘regelza-
ken’, daar moet je veel tijd voor vrij-
maken”. De heer Beekman merkt op 
dat met ingang van volgend jaar de 
huishoudelijke hulp voor een derde 
wordt gekort. Dus dat kost weer extra 
geld. Mantelzorgers zijn onmisbaar 
in de maatschappij en het is zinvol 
om geregeld daarbij stil te staan. 

Marja, haar zussen en broers vinden het heel normaal voor vader te zorgen

Prins Robin de 1e en 
Prinses Ingrid nieuw prinsenpaar 
in Vrogge Reuiers Darp
DE VEChT.- Zaterdagavond 15 november is het nieuwe prinselijk paar 
van het Vrogge Reuiers Darp bekend gemaakt. Na een jaar lang te heb-
ben geregeerd over ’t Vrogge Reuiers Darp konden Prins Michael de 
1e  en Prinses Uenkie, zich op maken voor de laatste uurtjes. Voor het 
goed verlopen carnavalsjaar onder hun leiding kregen de raadsleden 
een onderscheiding in de vorm van een dakpannetje.

het leven als: Prins Robin de 1e , heer-
ser over het Vechtse Reuiersdarpen en 
over alle narren en narrinnen , Groot-
vorst van de Twellse Molenvelden 
tot aan de Broeklander boulevard. Na 
het oplezen van de proclamatie zijn 
Erik Spijker gehuldigd voor 11 jarig 
raadslid en Martien Hendriks voor 22 
jaar raadslid van de Vrogge Reuiers. 
In polonaise werden de oud Prins 
Michael en Prinses Uenkie afgevoerd 
op een miniatuur Buick. Na het offici-
ele gedeelte werd er in de zaal samen 
met de gastverenigingen CV de Lol-
lebroeken, CV de Neutenkrakers, CV 
Pampus, CV de Moatjes en overige 
carnavalisten volop feest gevierd on-
der begeleiding van DJ Bart.

Rond de klok van elf over tien kwam 
er een rolcontainer tevoorschijn met 
hierin Riet de Groot, zij werd niet de 
nieuwe Prinses maar ze had enkele 

jeugd foto’s van de nieuwe Prins bij 
zich. Na enkele minuten beraad kwa-
men Robin en Ingrid Smit tevoor-
schijn,  ze gaan dit carnavalsjaar door 

“Natuurlijk dame wil ik je beter leren kennen, 
als je niet gelijk een hand in mijn broek steekt!”

“INTERNET DATING”

Donderdag 20 t/m zaterdag 22 november 2014

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

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

Hutspot

Muskaat Druiven

Erwten, Bruine 
Bonen en Goulash 

Giesser Wildeman

Vers Gesneden

Siciliaanse 

Soep uit eigen Keuken

Hollandse Roodstovers

500 gram

500 gram

2e portie

2 kilo

€ 0.39

€ 1.99

½ prijs

€ 1.75

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

Boerenkool 
Panklaar vers gesneden 10 zakken

 a 300 gr.€ 7.99
VV

De hele maand 
november



(w & l) + h uit Apeldoorn verzorgt al ruim vijftien jaar de administratie  
van agrarische bedrijven. Een kantoor dat laat zien dat professionaliteit  

en gemoedelijkheid uitstekend hand in hand kunnen gaan.  
Bij ons treft u een open sfeer aan. Met ervaren medewerkers die  
de tijd voor u nemen. Die met u meedenken en op de hoogte zijn  
van de specifieke aspecten van een agrarische bedrijfsvoering.  

Kortom, een kantoor waar u zich bij thuis zult voelen. 

Agrariërs kunnen bij ons terecht voor: 
boekhouding - jaarrekening 

belastingaangiften - fiscale en bedrijfseconomische vragen 
subsidie- en kredietaanvragen - afwikkeling bedrijfsoverdrachten

… naar een 
administratiekantoor  

bij u in de buurt?

Op zoek…

Stop met zoeken! Bel voor meer informatie.

Arno Wolters 0654900773 en René List 0621261820 
Bloemheuvellaan 66, 7322 JG Apeldoorn 

T: (055) 366 78 33 / E: info@w-l-h.nl / I: w-l-h.nl

Een kantoor waar u zich bij thuis zult voelen

van Ghentstraat 6 Twello tel. (0571) 27 18 61 - www.debanketbakkerij.nl

Volop chocolade letters
en Sint producten

Vrijdag vanaf 12.00 uur 
vers gebakken oliebollen 

en appelbeignets

Voor leuke korting!

Zie onze coupons op

www.debanketbakkerij.nl

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

Wij verhuren:
Ariëns onkruidborstel

Hoaf onkruidbrander

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

ONKRUID!

Ook uw adres voor (auto)sleutels

De Echte Bakker
Wil Gerrits

Wilp  Rijksstraatweg 46 | Tel (0571) 26 12 53
Lieren  Tullekensmolenweg 82 | Tel (055) 50 61 570

Aanbiedingen geldig van 20 t/m 26 november 2014

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 20 t/m woensdag 26 november 2014

hart van úw buurt!

Venz hagelslag
puur of melk
pak 400 gram

Katenspek
pak 110/125 gram

Versunie dobbelsteentjes 
mager of vetspek of
julienne spekreepjes
pak 2 x 125 gram

Bospeen
per bos

Sucade-, rib-of magere 
runder braadlappen
per 500 gram

Appelsientje
dubbeldrank
diverse smaken
pak 1 liter

Muskaatdruiven
per 500 gram

Hutspot pakket
1000 gram

0.89

11.79

Den Eelder
boerenvanillevla
pak 1 liter

1.791.49

1.49 0.89

1.79

1,95¤

American brownies

vllllalallllaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaalalalaalaaalaalaaaalaalalaaaaalaaaalaaaalaaaalllaaaaaaaaaaallaaaaaaaaaa

9 NU MET50%KORTING!*

pjppjppppjp es  gram

5.49

1.49 1.29

Grolsch pils
krat 24x30 cl
Grolsch pils blik 6x33cl:
nu met 20% korting

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Echte speltkräckers
die ook echt 
lekker zijn

1,00¤

10 stuks

te huur: ooievaar van 4 
meter hoog, leuk om bij een 

geboorte voor het huis te 
zetten. Ook o.a. slingers en 

(helium) ballonnen voor 
verschillende gelegenheden. 

Print & More, Stationsstraat 17, 
Twello (0571) 27 61 91

Mulder orthopedie aantrek 
hulp voor elastische kous e 

20,- 06-14375736 www.
mulderorthopedie.nl

paar kilootjes kwijt? Nieuwe 
deelnemers gezocht voor 3 

dagen herbalife testpakket. 
Bel. Jantina (0570) 617660 
Bloemstraat 79 Deventer/De 

Hoven

goedkope stallingsruimte te 
huur info: 06-13432059

gevraagd: oud ijzer, accu’s. 
metalen en witgoed. Wij 

komen het bij u halen. 
Eventueel tegen kleine 

vergoeding. Tel. 06-14101933.

open huis 29 en 30 nov 
nieuwe Yogastudio in Wenum 

Wiesel. Info www.praktijkgenti-
ana.nl

heeft u nog heggen te 
knippen of bomen en 

struiken op te ruimen? Al 
staan ze nog zo raar we maken 

het netjes voor u klaar. Tel: 
0578-641293.

te koop: oude koemest voor in 
de tuin. Info: 06 45 69 89 74 na 

17.00 uur.

te koop koelkast. breed 60 cm. 
diep 62 cm. hoog 175 cm. Tel. 

055-323 16 07

w w w . g i r o 5 5 5 . n l 
I B A N : N L 0 8  I N G B  0 0 0 0  0 0 0 5  5 5

Nationale actie 
Stop de ebola-ramp

GEEF NU!

SAMENWERKENDE 
HULPORGANISATIES

G I R O

555Ebola is niet meer alleen een medische noodsituatie.  
Het is een humanitaire ramp die hele samenlevingen in 
West-Afrika ontwricht. Er is nu geld nodig voor medische 
hulp, preventie, voorlichting, opvang van weeskinderen 
en voedselhulp. Help de slachtoffers. Stop de ebola-ramp!

gezocht: standhouders voor 
kerstmarkt op zaterdag 13 

december van 14.00 tot 21.00 
uur en zondag 14 december van 

11.00 tot 17.00 uur. Locatie: 
Bracanterie de Roskam, 

Rijksstraatweg 182, Voorst. Voor 
meer informatie (0571) 26 26 

70 of lizetderkinderen@
oliehandel.nl

te koop: half scharrel varken 
aan porties o.a. rolades, 
slavinken, speklappen, 

karbonades, gepaneerde 
schnitsels, hoh gehakt, enz, enz, 
prijs 5 euro per kilo. 06 16 62 

75 61.

bod gevraagd op circa 20 kilo 
schelpen uit de Adriatische zee 
van diverse variaties en grootte. 

Tel: 0630751709
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Voor opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl
b.g.g. G.M. jacobs, tel. (055) 301 15 67
Oud Lochemseweg 5, 
7384 DG  Wilp-Achterhoek

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello

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

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

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

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

BUSSLOO-POSTERENK
WILP/WILP AChTERhOEK
DE hOVEN
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com

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

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

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

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

Klachten over 
bezorging:

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

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

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

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

Circus Piet en andere voorstellingen
Ik voel deze dagen mee met mijn collega’s van de basisscholen. Een leerkracht van een 
groep 8 vertelde me tijdens een bezoekje van mij aan de betreffende school, dat er 
toch wel sprake was van ‘Pietenstress’. Ze was blij dat ze dit jaar niet in de onderbouw 
werkte. Want wat te doen als het heerlijk dagje straks ging aanbreken? Zwarte Pieten, 
Witte Pieten, Gele Pieten, Regenboogpieten? De afgelopen week was het Sinterklaas-
journaal voor het eerst in de geschiedenis belangrijker dan het reguliere journaal. En 
dat zal wellicht de komende weken nog zo blijven. De te varen koers werd tenslotte 
door dit programma onthuld! Dus bij de landelijke aankomst waren alle soorten, 
maten en vooral kleuren Piet te bewonderen. Zelfs de ‘clownspiet’ deed zijn intrede. 
Mocht je er de afgelopen jaren nooit om hebben kunnen lachen, dan moest dat door 
deze versie nu toch zeker lukken. 
Bij een vraag tijdens de toets voor maatschappijleer in mijn eigen klassen, over een 
voorbeeld van een ‘cultuurbotsing’, kwam de pietendiscussie regelmatig als antwoord 
voorbij.  In elk geval hadden de leerlingen goed de actualiteit betrokken bij de leerstof! 
Hoe het ook afl oopt, ‘ it’s a moment in time’, zoals de Amerikanen zeggen. En het zal 
weer voorbij trekken, zoals een circus dat z’n tenten opslaat, een voorstelling verzorgt 
en weer verder reist. 
Tijdens de afgelopen scholenmarkt in het gebouw van het A.O.C. voelde ik me ook even 
een soort artiest in een reizend circus. Het reizende circus was de hele PR-karavaan van 
het Veluws College Twello, samen met nog een fl ink aantal andere scholen voor 
voortgezet onderwijs. We sloegen voor een aantal uren onze tenten op in de aula van 
eerder genoemde school. Busjes werden uitgeladen. Prachtige stands met informatief 
materiaal, uitklapbare posterwalls, fl atscreens en laptops met pakkende promo-
fi lmpjes, statafels en tassen met foldermateriaal werden behendig opgesteld en 
uitgestald. Docenten, afdelingsleiders, directeuren, leerlingen en PR-medewerkers 
stonden er iets voor zessen klaar voor.
Waren zij (en ik) daarmee de clowns in dit circus? Ach, misschien een beetje. Wanneer 
het publiek binnenstroomt, aanstaande leerlingen en ouders, hier een daar een 
leerkracht van groep 8, zet je je beste beentje voor om jouw school te promoten. Trekt 
de mensen naar jouw kleine piste en probeert ze daar even te houden. Soms met een 
grapje als inleiding (‘Dus jij wilt straks na de zomervakantie gewoon wéér naar school? 
Heb je daar wel echt goed over nagedacht?’), maar meestal toch wel met een serieus 
en goed onderbouwd verhaal. Leuke gesprekjes met allerlei kinderen en hun ouders. 
Sommigen met al heel duidelijk voor ogen wat ze willen. Andere aanstaande bruggers 
die nog wat wezenloos naar het best wel hoge plafond staren en geen idee hebben 
wat ze overkomt. Na vijf minivoorstellingen met evenzoveel cadeautjes en tassen vol 
folders weet je het misschien ook even niet meer. Het was een mooie avond en we 
hadden veel ‘aanloop’. En we vertelden graag en enthousiast over onze school. 
En dan opeens is het gebouw weer leeg. Het publiek is weg. Overal beginnen mensen 
hun ‘tenten’ weer af te breken. De sfeer is prima, we kennen elkaar inmiddels, voelen 
ons niet echt concurrenten van elkaar. Hoewel je dat op zo’n avond toch ook een beetje 
bent. ‘Conculega’s’.
Buiten is het donker. We sjouwen heen en weer met karretjes. De busjes worden weer 
strak ingepakt. Nog een praatje hier en daar. ‘Tot volgende week in Apeldoorn..! ‘ Dan 
rijdt de laatste auto het terrein af. Morgen weer onze ‘klanten’ bedienen op een andere 
manier. Op onze eigen school. 
Het leven gaat door. Het circus trekt verder. Soms moet je een artiest laten gaan.
Wanneer u dit leest is het alweer een jaar geleden dat we onze lieve collega Frank 
verloren. Niet te geloven. Toch benieuwd wat hij van die hele pietendiscussie had 
gevonden. Laten we, als volwassenen, in elk geval ons ‘wild geraas’ staken en er een 
mooie tijd van maken. Al was het maar voor de kinderen.

Bert Jansen, Docent Veluws College  Twello

Honderden 
Kleindieren 
showen zich op 
hun best
TWELLO.- De Twellose Kleindie-
rensportvereninging (KDS) had vrij-
dag en zaterdag haar intrek genomen 
in het AOC voor de jaarlijkse dieren-
show. Een show die ieder jaar weer 
veel publieke belangstelling weet te 
trekken en dit niet alleen van die-
renbezitters, er valt ook een toename 
waar te nemen van bezoekers die zo 
maar even een kijkje komen nemen. 
De tentoongestelde dieren mogen 
dan ook rekenen op bewonderende 
blikken van jong en oud. Vrijdag 
zijn de keurmeesters de gehele dag 
in touw gewest om hun oordeel over 
elk dier te vellen. En dat pakte dit 
jaar bijzonder goed uit, over de hele 
linie werd er uitstekend gescoord. 
De 347 dieren die tentoongesteld 
werden bestond uit konijnen, ca-
via’s, hoenders, dwerghoenders, 
siervogels, watervogels, sierduiven 
enz. Verenigingslid E. Tijhuis be-
haalde met zijn Mandarijneend de 
hoogst haalbare score, en kreeg het 
Predikaat Uitmuntend uitgereikt. 

Konijn Perry van Jessica Kleverwal kreeg een goede beoordeling van 
Keurmeester K. Flokstra.

De Mandarijneend van E. Tijhuis 
kreeg het predikaat Uitmuntend.

Kind en Dier
Zaterdagmiddag stond voor een 
groot deel in het teken van de po-
pulaire actie Kind en Dier. Een groot 
aantal kinderen kwam op dit evene-
ment af om hun lievelingsdier te la-
ten beoordelen door de keurmeester. 
Met geroutineerde gebaren stelde 
deze de dieren op hun gemak en 
maakte ondertussen een babbeltje 
met de jonge verzorger. De konijnen, 
cavia’s hondjes, poezen enz. werden 
aan een ‘’strenge’’ keuring onder-
worpen waarbij met name gekeken 
werd naar de algehele verzorging. 
Gelukkig konden de meeste kinde-
ren huiswaarts keren met een com-
plimentje over de wijze waarop zij 
met hun dier omgaan. Helaas moest 
de show door de uitbraak van de 
vogelgriep voortijdig worden beëin-
digd. Zondag werden in allerijl de 
dieren weer huiswaarts gebracht.
Hoofdereprijzen Jeugd: Je-
roen Beekhuis (Sierduif). Guus 

Uenk (Hoender), Stan Davelaar 
(Dwerghoen),:Tom Korderijnk (Ko-
nijn), Arjan Teunissen (Cavia). 
Hoofdereprijzen Volwassenen: Sier-
duiven: G. Sterling, Hoenders: H. 

Pelgrim, Dwerghoenders: J. Kies-
brink, Konijnen: Comb. Bakkker, 
Cavia’s: A. Teunissen, Watervogels: 
E. Tijhuis, Siervogels: AOC Oost 
VMBO Groen.

Vrouwen 
van Nu over 
incontinentie
WELSUM.- De afdeling Welsum van 
de Vrouwen van Nu kent dit jaar vier 
jubilaressen. T. Kluin - Bosman is 25 
jaar lid, H. van der Starre - de Moor 
40 jaar, H. Keurhorst - van de Worp 
55 jaar en G. Bredenoord - ten Have 
zelfs 60 jaar. Voordat mevrouw Bre-
denoord in Welsum is komen wonen, 
is zij ook 8 jaar lid geweest van de af-
deling Colmschate. In totaal is zij dus 
68 jaar lid van de NBvP  Vrouwen 
van Nu. Deze dames zijn hiervoor 
gehuldigd. Donderdag 20 november 
komt mevrouw Gretha van der Meer, 
uroloog in het Deventer Ziekenhuis 
een avond verzorgen over haar werk. 
Zij is gespecialiseerd in incontinen-
tie behandelingen en kinderurologie. 
Deze avond zijn de dames van de af-
deling Oene mede uitgenodigd. Aan-
vang om 19.30 uur, in dorpshuis “de 
Bongerd” te Welsum. Voor inlichtin-
gen kunt u terecht bij Gezien Visch 
(0571) 29 18 66. 

Onweer over rivieren
Komt onweer moeilijker over een rivier of niet? Vaak lijkt het 
of de bui moeite heeft een rivier als de Maas of de Rijn over te 
steken en het onweer in het rivierengebied blijft hangen. het 
KNMI heeft het aan de hand van radarbeelden en bliksemregi-
straties onderzocht. De conclusie laat er geen misverstand over 
bestaan: rivieren hebben nauwelijks invloed op onweersbuien. 

Toch is het misverstand te begrijpen omdat we eenvoudig misleid wor-
den door beperkingen in onze waarnemingen. Een onweersbui komt zel-
den alleen, maar maakt meestal deel uit van een complex met verschei-
dene actieve haarden. De meeste bliksems komen aan de voorzijde van 
een buiencel voor. Bij de passage van zo’n cel zal na enkele minuten de 
neerslag de grond bereiken. De neerslag vermindert het zicht waardoor 
de bliksems van de wegtrekkende bui minder goed te zien zijn. Ook de 
donder van een wegtrekkende bui, tegen de wind in, is moeilijk te horen. 
Inmiddels naderen dan vaak weer nieuwe onweerscellen en tussen de 
verschillende buiencellen in regent het meestal even wat minder. Gevolg 
is dat de bliksems van de naderende nieuwe cel weer goed te zien kunnen 
zijn. Ook het gedonder kunnen we weer goed horen omdat de bui met 
gerommel in de verte die op ons afkomt immers met de wind meetrekt. 
Zo lijkt het of het onweer steeds nadert en maar niet verdwijnt, dus 
alsof de bui blijft hangen, een verschijnsel dat overal kan optreden. Ech-
ter in de nabijheid van een opvallend kenmerk in het landschap zoals 
een rivier is de verleiding groot om de rivier als oorzaak aan te wijzen. 

Frisser weer op komst
Na regen komt?
Afgelopen zondag was een regendag, het regende de gehele zondag en 
er viel 19 mm in Terwolde. Deze week gaan de temperaturen nog iets 
verder terug maar de zon komt er ook bij.
Woensdag 8 graden met geregeld zon erbij.
Donderdag 7 graden met meer wolken dan zon.
Vrijdag belooft een zonnige dag te gaan worden bij 7 graden.
Zaterdag ook geen onaardige dag met 8 graden en veel zon.
Zondag ook een puike dag met zon en 7 graden.
Volgende week kunnen de ochtenden wat vorst gaan geven.

Mark Wolvenne,Terwolde.



Pagina  12 Voorster NieuwsWoensdag 19 november 2014

Jeugdorkesten 
Concordia, Kunstmin en 
Klarenbeek samen op de 
bühne
 
REGIO.- Op zaterdag 29 november aanstaande ge-
ven de jeugdorkesten van de muziekverenigingen 
Concordia Eefde, Kunstmin Gorssel en Klarenbeek 
samen een concert in Het Hart in Eefde. Het concert 
begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. 
De toegang is gratis en aan de bezoekers wordt aan 
het einde van de avond een vrije gift gevraagd. Onder 
enthousiaste en bevlogen leiding van dirigent Ina Es-
selink spelen de orkesten, samen en apart, bekende 
Disney (film) muziek. Denk aan muziek uit Jurassic 
Park - Star Wars – ET – De Kleine Zeemeermin - Jun-
gle Book. De leerlingen en de creatieve drumgroep 
Rimshot bereiden zich ook voor op een eigentijdse 
invulling van het Disney thema bij dit optreden.

Grote Pieten Speurtocht in de 
Duistervoordseweg
TWELLO.- Op woensdag 3 decem-
ber worden er door de gezamenlijke 
ondernemers van de Duistervoordse-
weg een paar gezellige uurtjes voor 
kinderen tussen vier en acht jaar ge-
organiseerd.  Op het (voor deze gele-
genheid autovrij gemaakte) parkeer-
terrein naast Oskar’s Interieuradvies 
zullen een aantal tenten staan. Hier 
kunnen kinderen naar hartenlust 
kleuren en pepernoten maken. Het 
afbakken gebeurt bij de bakkerij van 
C 1000 Binnendijk. Daarnaast kun-
nen ze zich laten schminken door 
Annemarie en Agnes. Deze twee 
ervaren schminksters toveren de 
kinderen in no time om tot zwarte- 
regenboog- of andere pietjes, maar 
ook een bloemetje, vlinder of tijger 
behoren tot de mogelijkheden.  Hoog-
tepunt van de middag is de Grote Pie-
ten Speurtocht. Dit gebeurt in kleine 

groepjes waarbij Zwarte Piet gezellig 
mee huppelt. De diverse winkeliers 
aan de Duistervoordseweg hebben 
een “Thema-Piet” in de etalage staan. 
De kinderen gaan speuren naar de 
Pieten en raden welke Piet in welke 
etalage staat. Natuurlijk wordt er ook 
een bezoek gebracht aan  de slaapka-
mer van Sinterklaas. Als de Sint moe 
is van alle drukke werkzaamheden 
rust hij uit bij woonadviseur Pijnap-
pel. Kinderen kunnen vanaf de aan-
komst van de Sint op 15 november 
ook al tekeningen in de brievenbus 
bij Pijnappel doen. Alle tekeningen 
worden als verrassing voor Sinter-
klaas opgehangen achter zijn bed. Uit 
alle tekeningen en kleurplaten die tot 
en met 3 december ingeleverd kun-
nen worden zoekt de Sint de mooiste 
drie uit. Die worden natuurlijk met 
een prijsje beloond. Dus zet wel je 

naam, leeftijd en telefoonnummer op 
de achterkant van de tekening.  Op 
3 december krijgen alle kinderen na 
afloop van de middag, die van 14.00 
tot 16.00 uur duurt, een kleine ver-
rassing. Voor drinken en een gezonde 
traktatie wordt ook gezorgd. Dus ou-
ders gun uw kind(eren) samen met 
hun leeftijdgenootjes deze gezellige 
middag en meld ze aan via: pieten-
speurtocht@hotmail.com, dit kan tot 
en met 29 november. Naam en leef-
tijd opgeven is voldoende, daarbij 
moet ook de naam en het telefoon-
nummer  van de volwassene staan 
die met hen meekomt. Ondanks het 
feit dat er voldoende begeleiding op 
het plein aanwezig zal zijn is het na-
melijk de bedoeling dat de kinderen 
niet alleen komen, dit in het kader 
van veiligheid. De organisatie heeft 
er zin in en jullie vast ook!

Nijbroek wordt in 
de donkere dagen 
sfeervol uitgelicht
NIjBROEK.- Het plattelandsdorp met een kleine kern 
in het midden: brinkplein en kerk dateren van begin 
1300, de verdere bebouwing is van latere datum. Zo-
wel de inwoners van als de vele (fiets) toeristen ge-
nieten van dit mooie plein en de omgeving. Om het 
bijzondere karakter van deze historische kern nog 
beter tot zijn recht te laten komen, ontstond binnen 
Plaatselijk Belang Nijbroek het idee om juist tijdens 
de donkere wintermaanden de intimiteit van het 
dorpsplein nog meer te benadrukken door de kerk en 
de omliggende monumentale gebouwen op een mi-
lieuverantwoorde wijze te gaan verlichten. De jaar-
lijkse kerstmarkt waarbij de kerk al op een sfeervolle 
manier belicht werd, gaf hiervoor de nodige inspira-
tie. Er werd  een projectplan gemaakt en door bijdra-
gen vanuit het Stimuleringsfonds van de Rabobank, 
van dorpshuis De Arend en de Protestantse Gemeente 
Nijbroek,  lag het realiseren van het project Sfeervol 
Nijbroek ineens binnen de mogelijkheden. Afgelopen 
jaar kreeg het project verder gestalte: In een beperkte 
tijd van het jaar zullen de kerk, het dorpshuis (hét 
trefcentrum voor de lokale verenigingen en inwo-
ners), de voormalige kruidenierswinkel/burgemees-
terswoning (nu woonhuis), de voormalige bakkerij 
(nu woonhuis) en de voormalige openbare school (nu 
sportzaal) op een duurzame en energieverantwoorde 
manier belicht worden. Met zonnecollectoren wordt 
hiervoor gedurende de dag energie opgewekt. Een 
mooie manier om het verlichten van oude cultuur-
historie met moderne middelen mogelijk te maken.  
Afgelopen weken werd het project verder uitge-
voerd. Vele vrijwilligers, waar binnen Nijbroek nooit 
een gebrek aan is, staken de handen uit de mouwen 
en samen werden er geulen gegraven, kabels ge-
legd, geulen gevuld en lampen geplaatst. Inmiddels 
zijn alle werkzaamheden achter de rug en willen 
ze de verlichting officieel in gebruik gaan nemen.  
Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke opening 
op vrijdag 28 november in dorpshuis De Arend in 
Nijbroek. Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom. 
Om 19.30 uur wordt er gestart  met een korte terug-
blik op het project waarna een feestelijke manier de 
verlichting zal worden geactiveren. De opening wordt 
afgesloten met een hapje en drankje in het dorpshuis. 

De slaapkamer van Sinterklaas.

mailto:pietenspeurtocht@hotmail.com
mailto:pietenspeurtocht@hotmail.com
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
Weekend

Foto expositie groot succes

POSTERENK.- Inwoners van Poste-
ren en directe omgeving hebben de 
foto-expositie in de Wilpermolen 
goed bezocht. Deze werd er gehou-
den op zondag 9 september. De ex-
positie was ook samengesteld van-
uit de bewoners zelf die een groot 
aantal oude opnames uit de jaren 
1945 tot en met en 1960 aanlever-
den. De foto`s waren uitvergroot 
zodat ze nog duidelijker zichtbaar 

waren voor iedereen. Ook werden 
ze via een beamer weergegeven. Fa-
miliefoto’s, portretten, Oranjefees-
ten, de bakkerswinkel, boerderijen, 
de molen, het oude café Horstink, 
veel van het dorpse leven kwam 
voorbij. Het uiteindelijke doel is 
deze foto’s te bundelen in een boek. 
Voor het fotoboek kunnen altijd nog 
leuke foto`s aangeleverd worden 
bij de samenstellers. Inmiddels is 

de werkgroep gestart met de voor-
bereiding van het Posterenkse be-
vrijdingsfeest op 13 april en 8 mei 
2015. Hiervoor zou men graag in 
contact komen met (oud) inwoners 
van Posterenk die hun verhalen en 
foto’s willen delen met de huidige 
generatie. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Maurits Jansen 06-
19850941 of Anita Huisman (0571) 
26 12 03.

Herinneringen ophalen bij het zien van de oude foto`s.

Inloopconcerten 
VOORST.- De inloopconcerten in 
de dorpskerk met zijn uitstekende 
akoestiek, waren deze zomer een 
groot succes. Het prachtige Naber-
orgel, het fraaie kistorgel en de uit-
stekende piano klonken veelvuldig 
als begeleiding van zang, blokfluit, 
hoorn en viool. Ook ander combina-

ties en ensembles waren te beluis-
teren. Het symfonieorkest Honodin 
uit Tsjechië en het mannenkoor Con 
Amore uit Aalsmeer zorgden voor 
een feestelijke opening en afsluiting 
van een prachtig concertseizoen. Ook 
in 2015 wil de concertcommissie een 
serie concerten op de zaterdagmidda-

gen van juli en augustus organiseren. 
Zij richten zich hierbij op gevorderde 
amateurmusici die geheel belange-
loos een programma van ongeveer 30 
minuten kunnen invullen. Speelt u 
een instrument en wilt eens soleren 
in de kerk, of samen met uw ensem-
ble en of zang, dan is dit een geboden 
kans. Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via: 
inloopconcerten-
voorst@gmail.com

Verhalen van toen en nu in jubileumboek 
WILP.- Volgend jaar bestaat het dorp Wilp 1250 
jaar en dat wordt gevierd met een groot aantal 
activiteiten. In het jubileumjaar komt er ook 
een boek uit. De samenstellers van deze uit-
gave zijn in gesprek gegaan met inwoners om 
hun verhalen op te schrijven. Zo vertelde een 
Wilpenaar het volgende: ‘Mijn ouders brachten 
hun oorlogsangsten niet over op de kinderen. 
Zij gaven ons altijd het gevoel dat we bij hen 
veilig waren. Natuurlijk was ik bang als er 
vliegtuigen over kwamen en er weer geschoten 
werd. Het gebeurde nog wel eens dat zo’n 
vliegtuigje tijdens beschietingen naar beneden 
kwam. Daar was ik als de dood voor. Ook was 
ik bang voor de Duitsers. Kwam ik op straat 
iemand in uniform tegen, dan was dat behoo-
rlijk beangstigend. Wanneer  er ’s avonds ver-
duisterd moest worden en we een groot gordijn 
lieten zakken, vond ik dat spannend. Zo nu en 
dan kwamen er Duitsers bij ons aan de deur 
voor een fiets. Meester Lichtendahl heeft een 
keer voorkomen dat de Duitsers een fiets meen-
amen. Hij zag ze bij onze fiets staan, is er toen 
op afgestapt en heeft geroepen: “Zijn jullie he-
lemaal gek geworden? Hier met die fiets!”
Gedenksteen
Dit is zomaar een fragment uit een interview.  
En zo zijn er nog veel meer verhalen. Ontroer-
ende, mooie, grappige en spannende verhalen. 

Hebt u nog een mooi verhaal, een gedicht of 
een anekdote? Laat het dan weten aan de sa-
menstellers van het boek. Enige tijd geleden 
is deze gedenksteen\gevelsteen tijdens rooi-
werkzaamheden op de Wilpse Klei gevonden. 
De inscriptie op de steen luidt: Ter eere van 
R.G. en W.G. te WILP. 1869. Weet u misschien 
het verhaal achter deze steen? Mail uw reac-
tie naar jubileumboek@wilp1250jaar.nl of 06 
27512898. Meer informatie via:  www.wilp-
1250jaar.nl of Facebook:  www.facebook.
com/wilp1250jaar of Twitter: @Wilp1250jaar

De gevonden gedenksteen uit Wilp.

Luister naar 
de muziek
TWELLO.- “Luister naar de mu-
ziek” is een veel geuite raadgeving 
in een juryrapport als men nog niet 
zo vaak heeft deelgenomen aan 
wedstrijden Twirlen. Voor Maud 
Bonhof en Floor van de Veer, de 
twee jongste deelneemsters van 
Cadenza, geldt dit niet. Wel gaan 
ze weer helemaal op in hun dans 
en genieten met volle teugen van 
alles wat om hen heen gebeurt.  

Een grote lege sportzaalvloer met Floor 
en Maud als enige twee in het midden 
met hun baton, in mooi danspakje en 
mooi opgemaakt. Helemaal trots! De 
tribune gevuld met honderden belang-
stellenden waaronder hun ouders, 
zusjes, broertjes, de drie juryleden 
achter hun tafel, die hen nauwlettend 
in de gaten houdt, de trainster die hen 
toelacht omdat het echt goed gaat en 
omdat ze het echt kunnen. Alle andere 
twirlsters van Cadenza zitten op een 
bank aan de zijlijn. En dan ineens de 
eerste toon van de muziek: men mag 
beginnen! Geweldig vinden ze het. De 

baton is gegooid en weer gevangen, 
alle danspasjes gaan keurig. De jonge 
twirlsters genieten en toen is er in-
eens het eind, een groet naar de jury 
en vanaf de tribune applaus en gejoel 
en twee dolenthousiaste kleine dames. 
Nog steeds in het midden van die hele 
grote zaal, zo trots als een pauw en 
snel nog even zwaaiend naar papa die 
zojuist weer ontwaakt uit een geëmoti-
oneerd moment. Zou jij nu ook graag 
aan Dance-twirl willen doen? Meld je 
dan aan. Ben je tussen de 5 en 8 jaar 
dan kun je direct starten in de nieuwe 
groep. Ben je tussen de 8 en 25 dan zijn 
er ook genoeg teams voor jou. Bel met 
(0571) 27 55 09 of kijk op www.caden-
zatwello.nl. Gratis meetrainen tot eind 
2014.

Floor en Maud van Cadenza

Die Anseltaler 
Party Express bij Boode 
BAThMEN.- Oktober is alweer voorbij, maar bij Boode barst het gezelligste Duitse feest 
deze maand juist helemaal los! Op zaterdag 29 november geht es om 20.00 uur weer loss 
met Boode’s jaarlijkse Bier und Weinfeste! haal de lederhosen en de dirndl maar uit de kast 
want dat wordt swingen en meedeinen geblazen. 

Die Anseltaler Party Express, de twee zingende Brüder uit Gerlos in Oostenrijk en de Henge-
ler Weend Bloazers komen speciaal voor Boode’s Bier en Weinfeste naar Bathmen! Er zijn dus 
geen dure skitripjes nodig om te genieten van het echte après-ski gevoel want Boode brengt het 
feest gewoon naar je toe! Entreekaarten zijn zowel in de voorverkoop als aan de deur verkrijgbaar 
voor EUR 10.00. Minimum leeftijd 21 jaar, zowel voor Heidi als voor Hans. Also, sehen wir uns 
bei Boode? Meer informatie over Boode’s Bier und Weinfeste vindt u op www.boode.nl of krijgt 
u telefonisch via (0570) 54 26 00. 

http://www.wilp1250jaar.nl
http://www.wilp1250jaar.nl
http://www.facebook.com/wilp1250jaar
http://www.facebook.com/wilp1250jaar
http://www.cadenzatwello.nl
http://www.cadenzatwello.nl
%22http:/
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Landbouwmechanisatiebedrijf

            NIJBROEK
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SPEELGOED
het mooiste

vind je bij Bonhof!
SPEELGOED

vind je bij Bonhof!vind je bij Bonhof!vind je bij Bonhof!vind je bij Bonhof!vind je bij Bonhof!
SPEELGOEDSPEELGOEDSPEELGOEDSPEELGOED

vind je bij Bonhof!vind je bij Bonhof!vind je bij Bonhof!vind je bij Bonhof!

Schaal 1:16 voor 3 jaar en ouder

Roadmax Skid Stear
Minilader

Roadmax Tractor
Met frontlader € 21,95

€ 18,95

DHL Mercedes Sprinter
Schaal 1:16 
met pallettruck

Mercedes Actros
Schaal 1:16 
Kieper

Land Rover Defender
Schaal 1:16 

€ 39,95

€ 24,95

€ 32,95

De grootste collectie in de regio!

Voor alle SIKU ga je naar BONHOF!

Tractor 1:32 
Massey Ferguson, New Holland of John Deere
en andere merken en modellen 
Vanaf

Collectie 1:87

Dieplader set
Met 2 John Deere tractoren

Voor alle SIKU ga je naar BONHOF!

€ 14,95

Tractor
Diverse merken en 
modellen, vanaf € 4,95

Skelters in alle soorten, 
merken en maten
Oerdegelijk voor jarenlang 
speelplezier! 

  Vanaf

Trampolines 
Topkwaliteit van Berg Toys. Gegalvaniseerd 
frame, springgewicht 
100 kg.
  Vanaf € 299,00

Skelters in alle soorten, 
merken en maten
Oerdegelijk voor jarenlang 

Rolly Toys tractoren, aanhangers, 
accessoires en onderdelen

Dat willen alle jongens
(en stoere meiden)

 Er is al een 
traptrekker 

vanaf
€ 229,00

€ 75,00

Looptrekkers vanaf € 49,90

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 8.00 - 15.00 uur

De grootste collectie in de wijde omtrek. Voor verzamelaars een paradijsje.

SPEELGOEDSPEELGOED
het mooistehet mooistehet mooistehet mooiste

SPEELGOEDSPEELGOEDSPEELGOED
vind je bij Bonhof!vind je bij Bonhof!vind je bij Bonhof!

Roadmax Skid StearRoadmax Skid Stear

Roadmax Tractor
Met frontlader € 21,95 21,95 21,

€ 18, 18,9595 18,95 18, 18,95 18,

SPEELGOEDSPEELGOED
vind je bij Bonhof!vind je bij Bonhof!

Kom maar 
op met je 

   verlanglijstje...

€ 19,95

Jongens, jongens! 
Wat hebben 

ze veel!

Zonnenbergstraat 46  |   7384 DL Wilp  |   Telefoon 055-3231263  |   info@bonhof.com

Als wij het niet hebben, stop dan maar met zoeken!

Kom maar 

Dat willen alle jongens
(en stoere meiden)

 Er is al een 
traptrekker 

Looptrekkers vanaf € 49,Looptrekkers vanaf € 49,9090

   verlanglijstje...   verlanglijstje...   verlanglijstje...

GRATIS!
Speelgoedboek

Maar liefst 180 pagina’s dik! 
zolang de voorraad stekt af te 

halen in de winkel.

Voor 3 jaar en ouder
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Heel veel praktische cadeau’s voor Big Boys

Startkabels
In opbergtas

€ 24,95

Kruiwagenband
Nooit meer lek!

€ 34,95

Borenset Kobalt
In metalen cassette

€ 24,95

Digitale schuifmaat
Meten is weten

€ 14,95

Oerdegelijk voor jarenlang 
speelplezier! 

  Vanaf

Oerdegelijk voor jarenlang 

€ 229, 229,
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Eerste prijs voor Muziekvereniging Klarenbeek
KLARENBEEK.- Na vele weken van 
voorbereiding hebben de leden van 
het harmonieorkest van Muziekver-
eniging Klarenbeek tijdens een con-
certconcours in het Muziekcentrum 
in Enschede een eerste prijs gehaald. 
De leden vertrokken zaterdag 15 no-
vember laat in de ochtend met de 
bus vanaf het terrein van Sportpark 
De Pauw richting Enschede om daar 
in de concertzaal een viertal mu-
ziekstukken te laten horen. De wer-
ken ‘First Suite in E Flat van Gustav 
Holst’ en ‘Moving Heaven and Earth 
van Philip Sparke’ werden beoor-
deeld door drie vakkundige juryle-
den. Na afloop van deze weken kon 
de trotse voorzitter Erik Klopman 
een verdienstelijke eerste prijs van 
gemiddeld ruim 82,5 punten voor 
de beide beoordeelde werken in ont-
vangst nemen. Na afloop hebben de 
leden samen met dirigent Jos Pijn-
appel in de kantine van Sportclub 
Klarenbeek genoten van een stamp-
pottenbuffet en was er na afloop nog 
gelegenheid om gezellig na te praten 
over het behaalde resultaat.

Muziekvereniging Klarenbeek behaalt een eerste prijs op concert-
concours in Enschede.

Erfenis voor verfraaiing 
Worpplantsoen

DE WORP.- De gemeente Deventer 
heeft een erfenis ontvangen om het 
Worpplantsoen te verfraaien. De heer 
Willem Waanders, overleden in ja-
nuari 2013 en oud bewoner van de 
Worp, heeft hiervoor ruim € 120.000 
nagelaten. Een vrijwilligers werk-
groep met omwonenden en betrok-
kenen van het Worpplantsoen heb-
ben een plan van aanpak gemaakt om 
er voor te zorgen dat het geld goed 
wordt besteed.  Wethouder Frits Ro-
rink: ‘Het is mooi dat deze werkgroep 
zelf de verfraaiing van het Worp-
plantsoen oppakt. De gemeente helpt 
natuurlijk graag als dat nodig is. Ho-
pelijk komen er veel goede ideeën om 
dit monumentale park nog mooier te 
maken, zoals de heer Waanders heeft 
gewenst.’ De ‘Werkgroep Waanders 

Verfraaiing Worpplantsoen’ heeft de 
regie over de verfraaiing. In principe 
kan iedereen ideeën aandragen, niet 
alleen bewoners van de Worp maar 
alle gebruikers en belanghebbenden 
van dit mooie en oudste wandelpark 
van Nederland. 

Ontwikkelingen volgen
Alle ingebrachte ideeën worden 
beoordeeld door een grote groep 
betrokkenen. Hierdoor ontstaat een 
objectieve afweging van de kwali-
teit, het draagvlak en de haalbaar-
heid van het idee. Daarbij wordt 
ook rekening gehouden met de mo-
numentale status van het plantsoen 
en de uitzonderlijke ligging in de ui-
terwaarde van de IJssel. Na beoorde-
ling mogen de fraaiste ideeën wor-

den uitgevoerd. Ook hierbij heeft 
de Werkgroep Waanders de regie, 
maar de bedenker van het idee krijgt 
hierin een belangrijk aandeel. Het 
is dus niet enkel meedenken, maar 
ook meedoen. De komende maan-
den zorgt de Werkgroep Waanders 
voor de inrichting van het hele ver-
fraaiingsproces. Aanmeldformulier, 
beoordelingsformulier, een blanco 
realisatieplan, website, flyer en 
dergelijke worden gemaakt. Het is 
de bedoeling dat in maart 2015 het 
hele proces is ingericht en op dins-
dagavond 25 maart geven we het 
startsignaal met een informatieve 
presentatie. Via de website www.
waandersworpplantsoen.nl kan ie-
dereen de ontwikkelingen volgen en 
contact opnemen met de werkgroep.

Het fraaie Worpplantsoen wordt gebruikt voor diverse activiteiten.

Auteur Jaap Scholten 
romantisch verteller
TWELLO.- Kameraad Baron is het voorlaatste boek van jaap Scholten, 
eén van Nederlands bekendste hedendaagse schrijvers. Op het moment 
dat hij jaren geleden met de adellijke familie van zijn vrouw kennis-
maakt, besluit hij de vele verhalen vast te leggen, die anders door de 
dood van mensen verloren zouden gaan. hij noemt zich zelf een roman-
ticus en bewijst gedurende zijn toedracht op de Kleine Noordijk dat ook 
te zijn. 

‘Dit boek is mijn grootste project 
dat ik ooit heb gedaan’, zo leidt hij 
zijn betoog in. Als hij in 1991 met 
zijn toekomstige echtgenote Ilona 
een tocht door Oost-Europa maakt 
bezoekt hij naast een oom in Boe-
karest ook de grootmoeder van zijn 
reisgezellin. Verhalen van weleer 
boeien de schrijver en na een latere 
kennismaking met de 91jarige gra-
vin Erzsébelt staat voor hem vast: 
De oude verhalen moeten herleven, 
want met de dood van een familielid 
valt telkens een archief van verhalen 
weg. Hij kiest bewust voor de Trans-
sylvaanse aristocratie en stelt oude 
graven en gravinnen in de gelegen-
heid hun ervaringen uit de tijd vóór, 
tijdens en na het communisme te 
vertellen. Het feit dat in één nacht 
hele families uit het huis werden ge-
sleept, in bussen werden geladen en 
weggevoerd is voor hem als schrij-
ver een dramatisch gegeven. Door 
de terreur van het communisme, dat 
hun levens verwoestte, ‘verhuisde’ 
men niet zelden van zijn kasteel 
naar een werkkamp. 

Erzsébet
Al ras wint hij het vertrouwen van 
de nazaten van de eens in hoog aan-
zien staande Transsylvaanse aristo-
cratie. Hij leest voor wat hij heeft 
opgeschreven over gravin Erzsébet, 
geboren in Transsylvanië op het 
familiekasteel in Dornafalva, toen 
een prachtpand, nu een ruïne. Ver-
tederend verhaalt hij over Nicolai, 
huisbeer en volwaardig familielid 
uit de jeugd van de gravin, met wie 
zij zonder enig besef van angst op-
groeide. Hij mocht naast haar vader 
voorin de auto plaats nemen en zij 
mocht slapen in zijn vacht. Toen hij 
de keukenmeid na dertig jaar een 
haal over haar gezicht gaf vanwege 
een schaal frambozen die zij weiger-

de aan hem te geven verdween haar 
vader voor vier dagen nadat hij de 
jachtopziener instructies had gege-
ven, het geliefde dier te doden. Na 
zijn terugkeer werd nooit meer over 
hem gesproken en dat gold ook voor 
haar moeder die als jonge vrouw aan 
een longontsteking plots overleed. 
“”Wat diep zit, daar zwijg je over”, 
merkt de schrijver op. 

Dictator Ceausescue en de 
fietsende circusbeer 
Met veel gevoel voor humor leest 
de schrijver een anekdote over de 
toenmalige dictator van Roemenië, 
die bekend stond om zijn liefde voor 
de berenjacht. De beren waren al-
leen voor hém; begeleiders, jagers 
en opzieners mochten niet schie-
ten op de dieren. De jachtmeesters 
namen geen risico en bereidden de 
jacht goed voor, kosten noch moeite 
sparend. De beren werden van te vo-
ren in een bepaalde richting gedre-
ven zodat Ceausescue ze moeiteloos 
kon afschieten. Echter dat mislukte 
op zekere dag, er was geen beer te 
bekennen en dat zou de jachtmeester 
het hoofd kosten. Op de fiets haastte 
hij zich naar het nabij gelegen circus, 
haalde een beer uit zijn kooi en joeg 
hem het bos in. Nog voordat de held-
haftige dictator zijn prooi kon neer-
leggen sprong de beer op de fiets van 
de boswachter en fietste het bos in, 
zijn vrijheid tegemoet. 
Scholten is een meester in het ver-
tellen van anekdotes, bovendien een 
romanticus en grote dierenliefheb-
ber. In Hongarije bewoont hij een 
indrukwekkend huis. “Voordat ik 
het liet bouwen heb ik van alles ver-
zameld”, vertelt hij geamuseerd, “al-
lemaal oud materiaal, een openhaard 
en ga zo maar door”. Zijn boek is eer-
der vertaald in het Engels en zal bin-
nenkort in het Hongaars verschijnen. 

 Jaap Scholten – begaafd schrijver en romantisch verteller. 

  

Voorlichtingsbijeenkomst wijzigingen 
arbeidsrecht 2015
hEERDE.- Op maandag 24 november organiseert PM Belastingadviseurs een 
voorlichtingsbijeenkomst met als onderwerp: wijzigingen in het arbeidsrecht in 
2015. Peter Bregman licht toe: “Via de media heeft iedereen wellicht al gehoord 
van de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet treedt in 2015 in werking en leidt tot 
ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht, die elke werkgever en werknemer 
direct of indirect zullen raken. Per 1 januari 2015 wijzigen de spelregels voor tij-
delijke contracten en per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht voor vaste arbeids-
overeenkomsten.“ Peter geeft aan dat de bijeenkomst niet alleen openstaat voor 
ondernemers, maar ook voor andere belangstellenden. De bijeenkomst wordt ge-
organiseerd in samenwerking met arbeidsjurist mr. Bert Tol van Bureau Arbeids-
recht te Zwolle. Er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen. De 
bijeenkomst vindt plaats in restaurant De Spikke, Stationsstraat 8 te Heerde en 
begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Deelname is kosteloos. U kunt zich 
aanmelden door een email te zenden aan secretariaat@pmbelastingadviseurs.nl.  

Oproep foto’s Nepal
TWELLO.- Vorig jaar kwam Wiel Palmen in contact met iemand die 
foto’s had gemaakt tijdens zijn reis door Nepal, foto’s geschikt om te 
exposeren. Zou deze fotograaf contact kunnen opnemen: palme060@
gmail.com  (0571) 27 29 11/ 06 27028796

mailto:palme060@gmail.com
mailto:palme060@gmail.com
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Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

KIJK VOOR ALLE 
FOLDERAANBIEDINGEN 

OP COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 17 november t/m zondag 23 november 2014. Week 47

Wagner 
Big Pizza  
3 stuks naar keuze
van 8.97

5.00

3 
STUKS

8.97

1.99

2 
ZAKKEN

2.56

2.42

Bugles, 
Wokkels of 
Nibb-it  
2 zakken à 110/ 115 gram 
naar keuze
van 2.42/ 2.56

Dubbel 
Frisss 
of Taksi    
3 pakken 
à 1500 ml 
naar keuze
van 2.82/ 4.17
actieprijs 
per liter   0.44

1.992.82

3 
PAKKEN

4.17

Coop 
schouderkarbonade
500 gram
van 3.75/ 3.90
actieprijs per kilo 4.58

2.29
3.90

  500 GRAM

3.75

Duurzaam
Varkensvlees

Coop hand-
sinaasappelen

net 6 stuks
van 2.49

1.25
2.49

50% KORTING

Coop 
broccoli
500 gram
van 0.99
actieprijs per kilo 1.38

0.69
0.99

  500 GRAM

vers uit eigen oven

1.99
2.59
2.39

Molenbrood 
biologisch- of 
spelt vloerbrood  
heel brood 
van 2.39/ 2.59

Bon Appetit 
geraspte kaas    

zakje 150 gram 
van 1.43/ 1.88

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 17 november t/m zondag 23 november 2014. Week 47
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Stel je Voor)st)

‘Voor een goed plan is 
altijd geld!’
Alle werkgevers waarvoor ik heb gewerkt zeiden dit altijd. Misschien 
die van u ook wel. Vervolgens was het natuurlijk steggelen geblazen, of 
mijn plan wel of niet een goed plan was. Vaak kwam het erop neer dat 
als je maar meer winst beloofde, het plan uitstékend was. En papier is 
geduldig.
Ook de gemeente hanteert het principe ‘geld voor goed plan,’  zij het op 
een veel constructievere en socialere basis. Ik heb het over het Participa-
tiebudget en buurtinitiatieven. Dat houdt in dat de gemeente alvast geld 
apart houdt, zodat burgers die met een goed plan komen, voor hun buurt 
of dorp, daar ook ondersteuning bij en budget voor kunnen krijgen. Het 
idee erachter is dat we met elkaar deze gemeente leuk, mooi en levendig 
maken en houden, en dat buurten en dorpskernen daar zelf vaak heel 
goede ideeën over hebben. Misschien wel vaker dan de ambtenaren. Een 
‘goed plan’ betekent voor de gemeente natuurlijk niet dat het veel geld 
moet opleveren, dat begrijpt u. Dat kán natuurlijk wel, als bijvoorbeeld 
een aangelegd of hersteld mooi wandelpad ook toeristen trekt; toeristen 
die ook nog wat besteden bij de lokale ondernemers. Maar het hoeft 
geen winst in euro’s te zijn. Een jeu-de-boulesbaantje of een groeps-
groentetuintje met als doel (ik noem maar wat) dat ouderen samen iets 
leuks kunnen doen en zich minder eenzaam hoeven te voelen, dat is op 
een andere manier een goed plan.
Kortom, de boodschap is: als je een goed idee hebt, ga met een aantal 
mensen om de tafel en maak een plan (wat moet er precies gebeuren, 
welke mensen of middelen heb je ervoor nodig etc.) en stap naar de 
gemeente. Heel aardig van onze gemeente is trouwens, dat dit eerste 
jaar waarin de gemeente zo’n budget beschikbaar stelt, zij ook zelf naar 
u toe komt. Het college is nu afspraken aan het maken met de diverse 
belangenverenigingen in de kernen. Ik zou zeggen: maak er gebruik van. 
Dus als u een idee heeft, meld het bij uw dorpsbelangenvereniging. Mag 
ook volgend jaar, want het schiet al lekker op richting 2015. 
Wat ook aardig is: mede op ons initiatief gaat de gemeente nu ook een 
zogenaamde business case uitwerken voor ‘snel internet in het buiten-
gebied.’ Dat is in de afgelopen raadsvergadering besloten. Met andere 
woorden:  de gemeente gaat concreet uitzoeken wat er in onze gemeente 
haalbaar is. Elders in de regio zijn er al mooie voorbeelden, bijvoorbeeld 
het project ‘Sallandglas’(google maar eens). Ik ben ( zelf verstoken van 
kabelverbindingen) heel blij dat daar nu ook bij ons iets aan gebeurt. 
Fantastisch en hoog tijd voor de ondernemers in onze uitgestrekte bui-
tengebieden...
Annetta Lasance
D66 Voorst
annetta.lasance@voorst.nl

Sneeuwploeg terug op de hoek 
van de Hermpjeskamp
TERWOLDE.- Eén van de histori-
sche sneeuwploegen is teruggekeerd 
op haar basis. Dat klinkt oorspron-
kelijk, maar is niet helemaal waar. 
Vroeger, voor en ver voor 1964 lag in 
de verschillende dorpen van de ge-
meente Voorst op bepaalde plaatsen 
een sneeuwploeg om in winterse 
omstandigheden de wegen begaan-
baar te houden. Oorspronkelijk ge-
beurde dat met de sneeuwploeg in 
het dorp Terwolde door de gebroe-
ders Pannekoek van het erve Wes-
terflier, die met hun stoere Belzen 
die voor de gelegenheid natuurlijk 
op ‘scherp’ gezet werden de hoofd-
wegen begaanbaar hielden. Later 
zorgde ‘Zwarte Lammert’ van Wer-
ven dat de klus geklaard werd met 
behulp van één van de eerste trac-
toren in de regio. Die sneeuwploeg 
werd generaties lang gestald op een 
stuk grond van Jo van Limburg, in 
de bocht van de Vaassenseweg, 
hoek Wolterkampsweg, waar in een 
later stadium de woningen van de 
Hermpjeskamp zijn verrezen. Ron 
Allard, die een huis liet bouwen, 
juist op de plaats waar voorheen die 
sneeuwploeg domicilie had was van 
de eerste dag dat hij daar woonde, 
van plan om ‘iets’ met die infor-
matie te doen en nu was het dan 
zover. Nadat Evert Kluin de oude 
sneeuwploeg haarfijn voor hem had 
geschetst en hij van verschillende 
‘oude Terwoldenaren’ verdere in-
formatie had gekregen werd in een 
ijzersterk werkteam gestalte gegeven 
aan het idee om dat oude ambachte-

lijke werk zichtbaar te houden/ma-
ken voor jongere generaties.
Ron Allard had het idee, Evert 
Kluin verzorgde de tekening en het 
was verder niet moeilijk om tot re-
alisatie te komen, want plaatselijk 
kunstenaar Ruud Schimmel werkte 
een en ander graag uit, waarna Gert 
van Beek als plaatselijke aanne-
mer zorgde voor plaatsing van het 

eindresultaat. Het is een plaquette 
geworden van Belgisch hardsteen, 
waarin met de hand de contouren 
van de sneeuwschuiver haarfijn zijn 
uitgehouwen. De plaquette is ge-
plaatst in de zuidelijke zijmuur van 
het pand van Ron Allard, de plaat-
selijke fysiotherapeut, op een plek 
die vanaf de openbare weg nog goed 
zichtbaar is.

Ondertekening convenant veilige 
school voortgezet onderwijs

TWELLO.- Op 17 november hebben het Veluws College Twello, AOC 
Oost locatie Twello, het Openbaar Ministerie Arrondissement Oost Ne-
derland, het politieteam Ijsselstreek en de gemeente Voorst het Conve-
nant Veilige School Voortgezet onderwijs gemeente Voorst ondertekend. 
In het convenant zijn afspraken vastgelegd over veiligheid en criminali-
teitsbestrijding in en om de scholen.

Veilig klimaat
Het Convenant Veilige School heeft 
tot doel om een eenduidig en slui-
tend stelsel van afspraken te maken 
ten behoeve van het voorkomen en 
bestrijden van overlast, vandalisme en 
ander crimineel gedrag en het creëren 
van een (sociaal) veilig klimaat op en 
rondom alle voortgezet onderwijs-
scholen binnen de IJsselstreek. Naast 
de gemeente Voorst tekenen ook ge-
meente Zutphen en gemeente Lochem 
ieder een eigen lokaal convenant (bin-
nen de gemeente Brummen zijn geen 
voortgezet onderwijsscholen).  

handelingsprotocol 
Schoolveiligheid
Het Handelingsprotocol Schoolveilig-
heid maakt onderdeel uit van het con-
venant. Dit handelingsprotocol bevat 
afspraken en handreikingen met een 
stappenplan ten aanzien van de om-
gang met geweld, intimideren, pesten, 
schelden, drugs, vernieling, diefstal, 
wapenbezit en vuurwerk.  

jaarlijkse evaluatie
De betrokken partijen willen dat de 
scholen een veilige omgeving zijn 
waar studenten, medewerkers en be-

zoekers zich op hun gemak voelen 
en waar goed en prettig gewerkt en 
geleerd kan worden. Ondanks alle in-
spanningen kunnen betrokkenen toch 
te maken krijgen met grensoverschrij-
dend gedrag zoals pesten, dragen van 
wapens, mishandelingen van leer-
lingen onder elkaar en bedreigingen/
mishandelingen van onderwijzend 
personeel. Het convenant is opgesteld 
om in dergelijke situaties planmatig, 
verstandig, eenduidig en consequent 
te kunnen handelen. Jaarlijks vindt er 
onder regie van de gemeente een eva-
luatiegesprek plaats. Het beleid (con-
venant met handelingsprotocol) wordt 
waar nodig bijgesteld en er worden 
nieuwe afspraken gemaakt. Passend 
bij de doelstelling van het convenant 
wordt onderzocht wat de beleving van 
de veiligheid in en om de scholen on-
der studenten en medewerkers is.

Ondertekening van het Convenant Veilige School Voortgezet onderwijs op 17 november 2014 in Twello. Van 
links naar rechts: Mr. Carina van Zwol (Officier van Justitie, Openbaar Ministerie Oost Nederland),  Gerard 

ten Have (Districtschef Politie Noord- en Oost-Gelderland), burgemeester Jos Penninx (gemeente Voorst),  Ly-
anne Veldboer (Directeur Veluws College Twello),  Ben ter Haar (Directeur AOC Oost locatie Twello),  burge-

meester Arnold Gerritsen (gemeente Zutphen).

ff bieproat’n

Ondernemersavond 
bij V en L 
DE VEChT.- Online communicatie, welke ondernemer heeft er niet mee 
te maken? Er zijn vele overeenkomsten tussen het besturen van een 
sportvereniging en het managen van uw onderneming. Naast leden en 
vrijwilligers brengen ook ondernemers veel kennis, ervaring en mid-
delen in om de Verbondenheid en Leefbaarheid op het platteland in de 
toekomst te borgen. Als blijk van waardering voor alle ondernemers 
die sv V en L een warm hart toedragen, op woensdag 26 november deze 
inspirerende en innovatieve ondernemersavond: ff bieproat’en.  

Het thema wordt ingeleid door 
Wilma Kleiboer, communicatie-
professional en ondernemer uit De 
Vecht, tevens kersverse sponsor van 
sv VenL. Zij laat in een korte presen-
tatie haar licht schijnen over mar-
keting, online communicatie en het 
gedrag van klantengroepen. “Op het 
platteland is de sociale samenhang 
nog steeds redelijk groot. De beken-
de principes van mond-tot-mond 
reclame, via via en ‘ie kent nog wel 
‘s iemand’ werken hier nog steeds 
goed. Maar hoe lang zijn deze princi-
pes nog houdbaar? Kinderen groeien 
op met social media en online com-
municatie. En de kinderen van nu 
zijn de klanten van straks. Wat moet 
je doen als ondernemer en sportver-
eniging om in beeld te blijven?”  Na 
de inleiding gaan we - zoals je van 
een sportvereniging mag verwach-
ten - actief aan de slag met marke-
tingvraagstukken en is er voldoende 
tijd om nog “ff bie te proat’n” met 
een hapje en een drankje. Alleen ga 
je sneller, maar samen kom je verder. 
Daarom een sponsorcollectief van 
gemotiveerde ondernemers met de 
trotse naam “Wij staan voor V en L”. 
Deze sponsornaam is vermeld op de 

voorzijde van alle voetbalshirts bin-
nen de gehele vereniging. Hieruit 
blijkt de onderlinge verbondenheid 
en gelijkwaardigheid tussen alle ge-
ledingen binnen de vereniging. Ook 
komt deze tekst terug op trainings-
pakken, voetbaltassen en op de toe-
gangspoort naar het hoofdveld. 

Naast dit collectief beschikt de ver-
eniging ook over een eigen actieve 
Businessclub V en L Ondernemers 
(BVO), welke o.a. extra faciliteiten 
beschikbaar stelt om de ontwik-
keling van de jeugd te stimuleren. 
Het aantal ondernemers welke een 
reclamebord wil plaatsen langs het 
hoofdveld op sportpark ’t Hul groeit 
wekelijks. Voor ondernemers zijn 
er sinds dit seizoen ook digitale 
mogelijkheden om hun bedrijf te 
presenteren. Ondernemers die met 
ons komen bieproat’en in De Vecht, 
gaarne vooraf even een email naar 
sponsorcommissie@svvenl.nl. Uw 
partner is ook van harte welkom en 
er is voldoende gratis parkeergele-
genheid. De koffie staat op woens-
dag 26 november om 19.45 uur klaar 
in het clubgebouw van sv V en L aan 
de Kerkstraat 42. 

Ruud Schimmel, de steenhouwer met de plaquette van de 
Terwoldse sneeuwploeg.

mailto:sponsorcommissie@svvenl.nl


Scherpenhof Playcity
Bandijk 60, 7396 NC Terwolde
0571-291731 - www.scherpenhofplaycity.nl

SinterklaasfeestSinterklaasfeest
23 november in Playcity

aanvang: 14.00 uur
Playcity is geopend tot 18.00 uur
Entree: € 7,50 (incl. cadeau uit de grabbelton)

Leeftijd t/m 10 jaar

Naam: _____________________________________________
Leeftijd: ____________________________________________
Waar moet sinterklaas aan denken:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Jongen/meisje

Aanmelden voor 22 november. Lever deze strook in bij Play City.

TERWOLDE.- De Sint- en Kerstactie georganiseerd door de ondernemers van Ondernemersvereniging Terwolde/ Nijbroek 
is van 17 november t/m 24 december. Hoe werkt deze actie? Bij elke besteding ontvangt u een kassabon, deze moet 
op de achterzijde worden voorzien van uw naam en telefoonnummer. Deze bonnen kunnen gedeponeerd worden in de 
daarvoor bestemde bussen bij de diverse deelnemende ondernemers. Hoofdprijs in deze actie is � 200.00. De trekking 
van al deze bonnen is zaterdag 27 december. De getrokken prijzen worden aan de prijswinnaars uitgereikt op de slot/ 
bingo avond in de zaal bij Brasserie KriebelZ op vrijdag 9 januari 2015. Deze avond waar iedereen natuurlijk van harte 
welkom is, zijn er 5 ronden bingo met diverse grandioze prijzen. De aanvang is om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur.

30 nov ‘Buff oons’ 
14.30 - 18.00 uur

entree  € 7,50 
aansluitend een heerlijk 
stamppotbuff et € 16,95

14 dec ‘Maddox’ 
14.30 - 18.00 uur

entree komt 
ten goede aan St. Tamara 

Terwolde/nijbroek
Met een hoofdprijs van maar liefst tweehonderd euro

de  Grutter

Sl
ap

en

W
onen

www.beddenhuis.nl

Twelloseweg 79,  Terwolde Tel.: 0571-290641  gratis parkeren!

Ruim 1000m2
woon/slaapplezier

Uw woon- en slaapadviseur

Deelnemers:
� Bestaria de Zoete Inval � Natascha Dump � MB Hairfashion � Schoonheidssalon Agnes, � Coop de Lelie � Brasserie KriebelZ � Maris Mode � Vorderman � Bloemisterij Teunissen � De Grutter Slapen & wonen � Bakkerij Lugtenberg � Restaurant ’t Diekhuus � De Scherpenhof � Play City � Restaurant De Steenoven� Geitenboerderij de Wolf

Sint- & Kerstac� e Sint- & Kerstac� e 

Ossenkolkweg 3 - Terwolde
www.geitenkaasboerderij de wolf
wijngaard grapendaal

1 � es Grapendaler Terwolds Rood & 
zacht geitenkaasje Crottin d’ Oetine

van € 17,25

nu voor € 12,50

k lk TTT ldl

00

 

Schoonheidssalon Agnes 
Twelloseweg 110-1 
7396 BR Terwolde 
0571-292332 / 06-17922891 
info@schoonheidssalonagnes.nl 
www.schoonheidssalonagnes.nl 
 

TDA zuurstofbehandeling 

Bij inlevering van deze bon kost een TDA 
zuurstofbehandeling €39,50.  

Een verbeterde huidverjonging, TDA is de 
behandeling die de botox-injecties uitstelt. 
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Inzameling 
oude metalen
TERWOLDE.- Muziekvereniging Ons 
Genoegen gaat 22 november weer 
oude metalen ophalen. Heeft u nog 
oude metalen waar u vanaf wilt?  Wij 
komen ze bij u ophalen. Heeft u nog 
van alles staan maar kunt u het niet 
zelf klaar zetten?  Ook dan kunt u een 
beroep op ons doen om ze van zolder, 
uit de schuur of achter uit het weiland 
te halen.  Ons Genoegen kan deze me-
talen goed gebruiken. Het vormt een 
welkome aanvulling op het krappe 
budget dat hard nodig is om de inmid-
dels 114 jaar oude muzikale traditie 
te kunnen blijven voortzetten. Ook 
als het relatief kleine beetjes zijn, bel 
of mail ons gerust. Heeft u dus oude 
metalen, (ijzer, koper,  messing, RVS, 
aluminium), een oude wasmachine, 
fiets, grasmaaier, elektrakabels, accu’s, 
beeldschermen, computers, printers 
of wat dan ook en u wilt hier van af? 
Draag Ons Genoegen een warm hart 
toe!  U kunt een mail steuren naar 
Louis@spoor3.net of bellen (na 18.00 
uur) met 06 51091816.  Als 22 nov. u 
niet uitkomt wordt er met u een ande-
re afspraak gemaakt om de metalen bij 
u op te halen. Steun Ons Genoegen zo-
dat u ook in de toekomst kunt blijven 
genieten van onze muzikale klanken.

Geweldige jubileumuitvoering van 
135 jarige Harmonie

WELSUM.- De onlangs 135 jaar geworden Welsumse Zang- en Toneel-
vereniging harmonie heeft afgelopen weekeinde haar jubileumuitvoe-
ring verzorgd in dorpshuis De Bongerd, voor een uitverkochte zaal. 
Voorzitter henk Ordelman kon tijdens de opening niet anders dan con-
stateren dat de vereniging nog steeds jong van geest is. hij constateerde 
dat harmonie nog immer in het hart van Welsum is verankert en was 
daarom ook blij om niet alleen de burgemeester van Olst-Wijhe, maar 
ook een deel van diens college te kunnen verwelkomen.

vrij kort programma namen dirigent 
Carien Duursema en haar koor de 
aanwezigen mee door een sentimen-
tal journey. De aanwezigen werden 
vergast op een keur aan nummers 
die vanuit de ontstaansgeschiedenis 
van Harmonie klankrijk meevoerden 
tot heden. De dirigente probeerde bij 
veel nostalgische nummers de zaal te 
betrekken, maar vermoedelijk door 
de betrekkelijk jonge leeftijd van het 
publiek lukte dat niet helemaal. Een 

bijzondere waardering was op haar 
plaats door het virtuoze optreden 
van pianiste Gerdien Hakkert.
Volgens oud gebruik werd het con-
cert van de zangafdeling naadloos 
opgevolgd door een optreden van 
de toneelvereniging. Dat was niet 
alleen een première door de op-
voering van het ´Bliespel Boakman 
en Boakman van Evelien Evers, het 
bleek ook een ongekend knap ge-
schreven én uitgevoerd stuk. Het 
was vanaf de eerste scene duidelijk 
dat de hele crew volkomen in de 
flow van het stuk was meegenomen. 
Tijdens de gebruikelijke perikelen 
die bij een komedie horen wisten 
de artiesten op onnavolgbare wijze 
het plattelandsleven in bepaalde 
omstandigheden te schetsen en te 
dramatiseren. Daarbij was aandacht 
geschonken aan de kleinste details. 
Alles klopte, maar het meest bijzon-
dere was dat in het tijdsbestek van 
de drie bedrijven durende voorstel-
ling alle gemeenplaatsen, (eigen)
wijze woordspelingen, oude voor-
oordelen en platte waarheden voor-
bijkwamen, alles gedebiteerd in het 
Nedersaksisch van zo’n vijftig jaar 
terug, probleemloos aangepast aan 
de verworvenheden van de tegen-
woordige tijd. Een geweldig goede 
uitvoering met niet alleen veel hu-
mor, maar ook een hoogwaardige 
cultuurhistorische onderlaag.

De dames en heren van het koor van 
harmonie beten in het programma 

het spits af. Dat deden zij bepaald 
niet onverdienstelijk. Tijdens een 

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

TWELLOSEWEG 100
7396 BP TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

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

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Divers
thermo ondergoed 

vanaf

Diverse 
Commandotruien

vanaf

Diverse tonnen, vaten 
en emmers vanaf

Diverse handschoenen/
mutsen en sjaals

vanaf

4,00

15,00

2,00
2,95

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NL

OOK DIT JAAR MOGEN 
ALLE KINDEREN T/M 8 JAAR 

DE SCHOEN ZETTEN 

bij Coop de Lelie in Terwolde 
vanaf woensdag 26 november.

Op woensdag 3 december 
kunnen de kinderen 

hun schoen weer ophalen.

U vindt ons ook op de markt: Lochem (wo), Colmschate (do) en Deventer (vr en za)
 Quabbenburgerweg 17, Terwolde Tel. 0571 - 271635   Fax 0571 - 275798

Openingstijden:
maandag 13.00 - 17.30
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.30
zaterdag 9.00 - 16.00
zondag gesloten

Super Amaryllis Gaultheria (Vossebes)
12 cm pot

W I N T E R H E I D E  -  V O S S E B E S S E N  -  B L O E M B O L L E N

2 grote bollen 5 voor 8.00 10.00

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

Tegen inlevering van deze bon 15,- 
korting op een Vanguard V7 Rider jeans

*

*vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Terwolde/nijbroek
Sint- & Kerstac� e Sint- & Kerstac� e 

Deelnemers:
� Bestaria de Zoete Inval � Natascha Dump � MB Hairfashion � Schoonheidssalon Agnes, � Coop de Lelie � Brasserie KriebelZ � Maris Mode � Vorderman � Bloemisterij Teunissen � De Grutter Slapen & wonen � Bakkerij Lugtenberg � Restaurant ’t Diekhuus � De Scherpenhof � Play City � Restaurant De Steenoven� Geitenboerderij de Wolf

WIJ HEBBEN OOK KOOLHYDRAATARM BROOD!

Gebakjes
€1,60

mailto:Louis@spoor3.net


Keukens, 
Tegels en 
Sanitair 

Vlijtseweg 190  |  7317 AM Apeldoorn  |  Tel.: 055 5219175  |  info@gijsbertsbv.nl  |  www.gijsbertsbv.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur  |  vrijdag 09.00 - 21.00 uur  |  zaterdag 09.00 - 16.00 uur
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Sanitair
www.gijsbertsbv.nl

• 50 badkamer opstellingen
• Groot assortiment tegels
• Maatwerk keukens
• Volledige montage mogelijk

Ruim 40 jaar 
een begrip in 

Apeldoorn!

5000 m2 
showroom!

Inbouw 
reservoir

Inbouw-
koelkast

PKD5102K
Energieklasse A++

Nis: 102 cm €159,-**
€495,-
€799,-

• 50 badkamer opstellingen• 50 badkamer opstellingen• 50 badkamer opstellingen• 50 badkamer opstellingen

Inbouw-Inbouw-
koelkast

PKD5102K
Energieklasse A
Nis: 102 cm

• 50 badkamer opstellingen• 50 badkamer opstellingen

Regendouche
combinatie

€399,-*

Hoge kortingen! Bezoek onze 
showroom
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Sinterklaas op station ontvangen 

Sinterklaas is weer in ‘t land
TWELLO.- Sinterklaas is afge-
lopen zaterdag weer stipt op tijd 
op het station gearriveerd. Daar 
stonden de burgemeester en een 
hele schaar kinderen, ouders en 
grootouders hem op te wachten. 
Natuurlijk zongen alle kinderen 
uit volle borst onder begeleiding 
van de Pietenband die ook hele-
maal uit Spanje met de boot was 
overgekomen. Sinterklaas gaf veel 
kinderen de hand en zijn Pieten 
namen alle tekeningen in ont-
vangst. het paard voor de wagen 
stond al te trappelen toen Sinter-
klaas instapte en dan ging ieder-
een achter de muziek aan naar 
het Dorpsplein. 

Twee ondeugende Pieten waren 
zoek! Maar wat nu? Onderweg stop-

Sinterklaas begroet naar aankomst de kinderen op het stationsplein. 

te de vrolijke en uitgelaten stoet bij 
de gezellige slaapkamer van Sinter-
klaas. Die was voor hem ingericht 
bij Pijnappel en wat ontdekte men 
daar? De twee luie deugnieten la-
gen heel onschuldig te snurken op 
het grote bed van Sinterklaas. “Naar 
buiten,” riep de hoofdpiet en ver-
volgens renden ze snel de straat op 
om zich te voegen bij de rest. 

Sinterklaasgedicht
Samen met muziekverenigingen 
Excelsior en Cadenza kwam Sin-
terklaas bij het podium aan, waar 
presentator Leo al ongeduldig stond 
te wachten. Zoals elk jaar hebben 
kinderen weer gedichten naar het 
gemeentehuis gebracht, die door 
een jury en de burgemeester zijn 

beoordeeld. Er werd vooral gekeken 
naar authenticiteit en naar originali-
teit en soms, heel soms bestond het 
vermoeden dat ouders of juf ‘stie-
kem’ geholpen hadden. Jury én bur-
gemeester hebben unaniem voor het 
gedicht gekozen dat de negenjarige 
Lisa Bakkenist van ‘De Wingerd’ had 
gemaakt met een grappige tekening. 
Lisa was zaterdag natuurlijk aan-
wezig om haar gedicht zélf voor te 
lezen. Geenszins verlegen stapte ze 
vastberaden het podium op om de 
eerste prijs in ontvangst te nemen, 
namelijk haar naam in chocoladelet-
ters. Vervolgens werd de aankomst 
van Sinterklaas en zijn Pieten nog 
een hele tijd samen gevierd, tot dat 
de goedheiligman Twello in een li-
mousine weer ging verlaten. 

Voor het maken van een gedicht 
werd Lisa Bakkenist van ‘De Win-
gerd’ beloond met de eerste prijs. 

Sinterklaas komt aan 
bij de basisschool
NIjBROEK.- Op zaterdag 22 november organiseert dorpshuis “De 
Arend”weer een  Sinterklaasmiddag voor de kinderen. Rond 14.00 uur zul-
len Sint en zijn Pieten aankomen op de  Middendijk bij de basischool. De 
kinderen en hun ouders zullen hen opwachten bij de school. Daarna kan 
iedereen meelopen naar het dorpsplein. Iedereen is van harte welkom in 
het dorpshuis. Daar heeft Sint een persoonlijk woordje voor de kinderen 
van 0 tot en met groep 5 die zich opgegeven hebben. Op de website van het 
dorpshuis (onder de kop “Agenda”) kunnen de inschrijfformulieren worden 
gedownload. ’s Avonds, vanaf 19.30, is er de traditionele Sinterklaas bingo. 
Jong en oud zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom in het dorpshuis. Er zijn 
acht rondes en de bingokaarten kosten € 0,50 per stuk (met uitzondering van 
de superronde). De bingo start rond 20.00 uur. Zowel de Sinterklaasmiddag 
als de Sinterklaasbingo worden georganiseerd door dorpshuis “De Arend”.

Zwarte Pieten voetballen in Klarenbeek

Sinterklaas 
aangekomen 

VOORST.- Een grote groep kinderen en ouders stond zaterdag Sinterklaas 
op te wachten bij de muziektent. De Sint haastte zich vanuit Gouda eerst 
naar Voorst. Een aantal prachtige Pieten was vooruit gereisd en vermaakte 
de kinderen met snoep uitdelen en dansen op de Sintmuziek die het Fan-
fare Korps Voorst ten gehore bracht. Uiteindelijk kwam Sint aangereden, niet 
-zoals hij vertelde- op de oververmoeide Amerigo, maar op een supersnelle 
en moderne Segway. Behendig stuurde de Sint het plein voor de muziektent 
op. Na een rondje handen schudden en een praatje met de kinderen, begon 
de Sint met zijn Pieten aan de rondgang door het dorp. Bij ’t Geveltje was 
het eindpunt. Hier werden de kinderen onthaald op een leuke voorstelling. 
Behalve snoepgoed van de Pieten kregen de kinderen ook nog bezoek van 
Sinterklaas in de zaal.

De Sint kwam in Voorst aan op een moderne Segway.

KLARENBEEK.- Afgelopen zaterdag 15 november, 12.30 uur in het 
Dokter Blokplantsoen: vele kinderen met hun papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s wachten vol spanning op de komst van Sinterklaas. Om 12.40 
uur arriveerde hij met zijn ‘Witte Schimmel’. De schimmel was echter 
geen paard, maar een witte oldtimer cabrio.

Voetballen
Na een woord van welkom en di-
verse fotomomentjes wilde de Sint 
richting restaurant Pijnappel, maar 
de Pieten wilden eerst nog zo ont-
zettend graag even een potje voetbal-
len. Dus ging het eerst richting het 

terrein van Sportclub Klarenbeek 
en het nieuwe Multi Functionele 
Centrum. Op het handbalveldje al-
daar werd door de Pieten eerst even 
lekker een balletje getrapt onder het 
toeziend oog van vele enthousiaste 
kinderen en Sinterklaas als scheids-

rechter. Daarna ging het bonte gezel-
schap in een rap tempo naar restau-
rant Pijnappel aan de Hoofdweg. 
Daar volgde een super gezellige en 
swingende kindermiddag. De zaal 
was mooi versierd met kleurplaten 
die de kinderen van beide Klaren-
beekse basisscholen, de peuter-
speelzaal en Kinderopvang Klaren-
beek zo prachtig hadden ingekleurd. 
Zoals ieder jaar had Sinterklaas zijn 
toneelpieten weer meegebracht. Zij 
voerden een leuk toneelstuk op, dat 

werd afgesloten met een swingende 
dans waaraan alle kinderen enthou-
siast deelnamen.
Daarna praatte de goedheiligman 
nog even na met de kinderen en 
trakteerde hij ze allemaal op een zak 
pepernoten en een mooie puzzel. De 
goedheiligman vertrok vervolgens 
moe maar voldaan, op naar het vol-
gende kinderfeest. Foto’s en filmpjes 
van deze middag zijn te bekijken op 
de facebookpagina van de Klaren-
beekse Ondernemers Vereniging, op 
de website www.kovklarenbeek.
nl en de Facebookpagina klaren-
beekweetjes. 

De KOV heeft ook een doos met ka-
dootjes geschonken aan de stichting 
“Sint voor ieder kind” uit Klaren-
beek. Zij zetten zich belangeloos in 
voor kinderen uit gezinnen in de 
gemeente Voorst die het financieel 
moeilijk hebben, met als doel ook 
deze kinderen een mooi sinterklaas-
feest te bezorgen.

Sint, Pieten en gevolg via de Bosweg op weg naar Sportpark De 
Pauw, waar de Pieten een potje gingen voetbalen.

Loop een avondje voor Kinderhulp en 
maak daarmee geluk mogelijk voor 
kinderen die door armoede worden 
buiten  gesloten. Met een uurtje van uw 
tijd maakt Kinderhulp alledaagse dingen 
mogelijk zoals: een dagje uit, een fiets of 
het lidmaat schap van een sportclub. 
 
De collecte week is van 12 t/m 18 april 
2015. Aanmelden kan op kinderhulp.nl 
of bel 0570 - 611 899.

Collecteer voor 
geluk

Loop een avondje voor Kinderhulp en 
maak daarmee geluk mogelijk voor 
kinderen die door armoede worden 
buiten  gesloten. Met een uurtje van uw 
tijd maakt Kinderhulp alledaagse dingen 
mogelijk zoals: een dagje uit, een fiets of 
het lidmaat schap van een sportclub. 
 
De collecte week is van 12 t/m 18 april 
2015. Aanmelden kan op kinderhulp.nl 
of bel 0570 - 611 899.

Collecteer voor 
geluk

http://www.kovklarenbeek.nl
http://www.kovklarenbeek.nl


Op SkyRegio TV nieuws over ondernemers en overheidsorganisaties die er 

toe doen in de Stedendriehoek. Ditmaal een boeiende reportage over hoe we 

mensen kunnen helpen, die moeilijk aan een baan kunnen komen. En wat be-

tekent het, als werkgevers deze mensen in dienst nemen. Voorst gaat scoren!

en zelfs op Deventer TV
dinsdagavond 25 november!

Bovendien permanent op
www.voorst.nl en

www.voorstscoort.nl

Op SkyRegio TV goed nieuws voor werkge 

Woensdag 19 nov. om 20 uur
Donderdag 20 nov. om 21 uur
Vrijdag 21 nov. om 19 uur
Zaterdag 22 nov. om 17 uur

Zondag 23 nov. om 11 uur
Maandag 24 nov. om 18 uur
Dinsdag 25 nov. om 10 uur

TV reportage van de WethoudersWerkLunch in Skydeck

Wethouder Wim Vrijhoef: 
de gemeente Voorst maakt werk van werken. Iedere werkzoe-
kende moeten we helpen om in de juiste setting te komen. Men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt leveren werkgevers vaak 
veel op, want ze zijn gemotiveerd en zelden ziek. Als ze minder 
productief zijn dan je gewend bent, is subsidie een mogelijkheid.

Louis Pelgröm van autobedrijf Pelgröm: 
als universele garage hebben wij een Wajong-er voor ‘t poetsen.
Ondernemers zijn vaak bang om zo iemand in dienst te nemen,
omdat ze denken dat dit een heel gedoe oplevert. Dat is nu niet 
meer zo, een paar handtekeningen zetten is voldoende en je 
hebt ook geen last van ziektekosten. 

Remco Kanters van Markanter: 
Wij hebben de afdeling elektronica van Delta overgenomen. We 
monteren en assembleren, buitengewoon precies werk in een 
hele rustige omgeving.  Het levert steeds betere resultaten op. Je 
hoeft echt niet meer naar de lage lonen-landen voor goedkope 
arbeidskrachten, hier is ‘t makkelijker.

Marijn Gieles van Delta Zutphen: 
We bieden kansen aan mensen voor wie het niet allemaal van-
zelf gaat, samen met bedrijven. Delta biedt werk op een hele 
goede manier en we zetten bedrijven aan het denken. (Noot: 
wat Felua is voor Apeldoorn en Sallcon voor Deventer, dat is 
Delta Zutphen voor de gemeente Voorst)

Tonnie ter Riele van hoveniersbedrijf 
en kwekerij Ter Riele: 
samen met de gemeente, dat is echt Voorst Scoort. De mensen 
waar we het over hebben, werken heel goed zowel binnen als 
buiten. In het begin even begeleiden, maar daarna gaat het super-
goed. Het is fi jn om ze een goede plek te geven binnen ons bedrijf.

Werkgevers, kijk naar SkyRegio op de Kabelkrant:



vers, die toegewijde medewerkers zoeken

De belangstellende 
werkgever vindt 
toegewijd talent met 
gemak…

“Wij doen een beroep op Voorster 
werkgevers met een sociaal hart”

Wethouder 
Hans van der Sleen

Eddie Roosnek, Riëd Louis Pelgröm, 
auto-ondernemer

Bert Pepping, 
Schoneveld Breeding

Oproep aan ondernemers en werk-
gevers die Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen willen, maar 
die óók goed kunnen rekenen. Hoe-
wel Voorst één van de laagste werke-
loosheidscijfers van de Stedendrie-
hoek heeft, zijn er toch mensen, die 
moeilijk aan een job kunnen komen. 
Dat ligt vaak niet aan henzelf, maar 
dikwijls zaten de omstandigheden 

tegen. Gezinssituatie, tijdelijke ziek-
te, pech enzovoort.

Met veel van deze mensen kan een 
werkgever een win-win situatie cre-
eren. Zij werken met extra veel in-
zet, blij als ze zijn met een baan. Ze 
zijn ook minder vaak ziek. En als ze 
toch onverhoopt ziek worden heb je 
als werkgever geen last van kosten. 

Bovendien: goede subsidiemogelijk-
heden.
 
Minder papieren rompslomp
Vroeger moest je als ondernemer
van loket naar loket, je werd er fl auw
van. Nu is er 1 loket, met 2 contact-
personen: Leny Ham 0629 431 522
of René Ali, 0646 19 00 37 of per
mail: L.Ham@voorst.nl 

Waarom ik ambassadrice 
geworden ben 
Monique Linthorst, directeur/eige-
naar van Linthorst Culinar: “In mijn 
vak, catering en kookclinics, zie ik 
dikwijls bij anderen onvriendelijk 
personeel. Dat is vreselijk en daar 
waken wij bij Linthorst Culinair 
natuurlijk voor. Vriendelijkheid is 
in de horeca eis 1. Daarom is het 
goed te weten, dat er genoeg mensen 
rondlopen ‘met een afstand tot de 
arbeidsmarkt’ die die vrienlijkheid 
van nature hebben. ik werk er graag 

mee, zij zijn blij en de gasten wor-
den optimaal bediend. Daarom wil 
ik graag ambassadeur zijn en zal al 
mijn zakelijke relaties attenderen op 
die schat aan vriendelijk talent, die 
je nu via 1 loket kunt ontdekken.”

Wil u ook Ambassadeur worden? 
Het kost u niet veel tijd en…vol-
doening is uw beloning! Bel of mail 
Maarten van Teeseling 0653 32 09 
36 vtid@xs4all.nl 

Waarom ik ambassadeur 
geworden ben 

Gerard van Dalen, directeur Van Da-
len Installatietechniek: “Je hebt als 
werkgever de plicht om goed voor 
bedrijf en werknemers te zorgen. 
Maar ik vind Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen eveneens 
van groot belang. Zoals: zorgen voor 
mensen, die niet zo makkelijk aan 

werk kunnen komen. Ik kijk rond 
in mijn eigen bedrijf of ik ze kan 
plaatsen en mijn relaties wijs ik ook 
regelmatig op de mogelijkheden. 
Bovendien is het ook nog eens slim 
ondernemen, want je betaalt in veel 
gevallen geen kosten bij ziekte en er 
zijn ook diverse subsidiemogelijk-

heden. En dat ene loket, dat is ook 
handig tegenwoordig!”

Wil u ook Ambassadeur worden? 
Het kost u niet veel tijd en…vol-
doening is uw beloning! Bel of mail 
Maarten van Teeseling 
06 53 32 09 36 vtid@xs4all.nl 

...en het begon allemaal met het 
Burgemeestersontbijt

Het startschot voor het project 
Voorst Scoort werd eind september 
gegeven door onze Burgemeester, 
de heer Jos Penninx, In de raadzaal 
was een selecte groep werkgevers 

uitgenodigd en werden ervaringen 
gedeeld. 

De stemming was positief en de ver-
wachting was, dat vele mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt wel 
aan een baan zouden kunnen ko-
men, dankzij de inspanningen van 
de Voorster werkgevers, hand in 
hand met de Gemeente!

Nu… nog maar naar één loket!
Werkgevers die graag wat meer willen weten over toegewijde medewerkers,
nemen contact op met 

René Ali, 0646 19 00 37 of met
Leny Ham, 06 29 43 15 22 L.Ham@voorst.nl

…volop in hún kaartenbak!
Talent, dat door omstandigheden niet aan een baan heeft kunnen komen,
dat is volop aanwezig in de kaartenbakken! Deze werkzoekenden hebben
een WW, Wajong of WIA uitkering, en voor de sociaal bewogen werkgever
was dat vroeger soms een moedeloos makende zoektocht, want je moest
vaak langs vele loketten...



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

#VeranderingenVoorst: Jeugdwet, Wmo en Participatiewet

 Vraag en Antwoord

Wat doet de Cliëntenraad van de gemeente Voorst?
De Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning in de gemeen-
te Voorst is een onafhankelijke overlegraad van de gemeente die 
het college van B&W gevraagde en ongevraagde adviezen geeft 
op het gebied van de sociale zorg. 
Wil je meepraten? Iedereen is van harte welkom op de publieke 
tribune en kan spreektijd krijgen bij de rondvraag. De eerstvol-
gende openbare vergadering is op 11 december in de raadszaal 
van het gemeentehuis in Twello.

 Cliëntenraad belangrijke rol 

Met de nieuwe Wmo, Jeugd-
wet en Participatiewet krij-
gen alle betrokkenen nieuwe 
taken. Fred van der Vegte, 
sinds kort voorzitter: “Ook 
wij zijn als Cliëntenraad 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning (CMO) bezig om onze 
nieuwe rol vorm te geven.” 

Monitoren
Fred: “We zullen ons vooral 
richten op het monitoren hoe 
het hele veranderingstraject 
straks in de praktijk uitpakt. 
Dat doen we onder andere sa-
men met de gemeente en de 
organisaties die in het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst 
werken. En met de zorgaan-
bieders in onze gemeente. 
Natuurlijk horen we ook graag 
ervaringen van inwoners.” 

Janneke van Tilborg draait al 
een tijdje mee als lid van de 
CMO: “Wij geven gevraagd 
en ongevraagd advies aan de 

gemeente. Elke gemeente moet 
volgens de wet een dergelijke 
raad instellen. Hoe transpa-
ranter we op basis van respect 
voor elkaars rol met elkaar in-
formatie uitwisselen, hoe beter 
elk van ons die rol kan spelen. 
Openheid en regelmatige te-
rugkoppeling van de ervarin-
gen vinden wij belangrijk én 
noodzakelijk. Dan ontstaat er 
vertrouwen.” In de CMO zitten 
vrijwilligers en vertegenwoor-
digers van jongeren, senioren, 
mensen met een beperking, 
GGZ-cliënten en mensen met 
een minimum inkomen. 

In gesprek
Janneke: “Ik heb wel wat zor-
gen. Om mensen die zich zelf 
niet goed kunnen redden en 
ook geen netwerk hebben. Ik 
denk dan vooral aan ouderen 
en mensen met een laag inko-
men.” De gemeente krijgt min-
der geld voor huishoudelijke 
hulp/verzorging.  Als de indi-

catie doorloopt in 2015 ver-
goedt Voorst nog 2/3 van de 
uren, maar 1/3 niet meer. Veel 
mensen behouden dit nog zo’n 
3 jaar. Eind 2014 krijgen alle 
betrokkenen van de gemeente 
een beschikking met het aan-
tal uren. Janneke: “Nieuwe aan-
vragen vallen onder de nieuwe 
Wmo. Als je ouder bent, weinig 
te besteden hebt, je geen net-
werk om je heen hebt en geen 
huishoudelijke hulp kunt beta-
len, dan kan het zomaar zijn dat 
je achteruit sukkelt. Ik denk dat 
we met elkaar moeten zien te 
organiseren, dat deze mensen 
niet uit zicht raken als ze niet 
zelf om hulp vragen aan iemand 
binnen het Maatschappelijk Net-
werk Voorst.” 

De CMO vindt het van groot be-
lang dat de zogenaamde keu-
kentafelgesprekken worden ge-
voerd door professionals. Dat 
wil zeggen: personen die goed 
zicht hebben op de daadwer-
kelijke situatie en mogelijkhe-

den.” Ze geeft aan dat er ook bij 
zorgaanbieders heel veel veran-
dert: “Houden mensen die GGZ-
ondersteuning krijgen straks 
nog wel hun eigen begeleider? 
En kunnen cliënten uit bijvoor-
beeld de verslavingszorg die de 
relatieve anonimiteit opzoeken 
van een wat grotere stad straks 
nog wel in Deventer terecht?” 

Innovatie
Fred gelooft dat de verande-
ringen in de zorg zeker zullen 
leiden tot innovaties in de zorg. 
“Maar dat gaat niet vanzelf, dat 
moeten we samen nog gaan 
vormgeven.” Hij is daarom blij 
met het innovatiebudget dat de 
gemeente beschikbaar heeft om 
hiermee aan de slag te gaan. 
Janneke: “We moeten elkaar dan 
wel de ruimte geven om dingen 
uit te proberen.” Fred: “Ook dat 
willen we vanuit onze rol graag 
monitoren. Natuurlijk kunnen 
we zaken die voor alle inwo-
ners van belang zijn pas goed 

Meldingenpunt 

Om te weten wat er speelt is het voor de Cliën-
tenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) 
van belang dat inwoners een melding kunnen 
doen als er iets misgaat bij zorg of ondersteu-
ning. Dat kan via de website van de gemeente 
bij Wonen/Zorg en welzijn/Meldpunt-klachten-Wmo. 

Gaat het om de dienstverlening van een organisatie? Dan is het 
verstandig om (eerst) in gesprek te gaan met de organisatie waar 
het om gaat, of bij die organisatie een melding te doen.

bespreekbaar maken als we 
weten wat er speelt.” Daarom 
gaat de CMO de komende 
maanden actief in gesprek 
met onder meer cliënten- en 
welzijnsorganisaties en zorg-
aanbieders. 

Het regelmatige contact met 
de gemeente geeft hen bei-
den vertrouwen: “Het zijn 
open gesprekken waarbij 
we nadrukkelijk niet op el-
kaars stoel gaan zitten. En 
het grote voordeel van Voorst 
is natuurlijk dat we hier de 
menselijke maat kennen. Dat 
maakt het allemaal wel een 
stukje gemakkelijker.”  

Informatie
Meer weten of contact met de 
Cliëntenraad Maatschappe-
lijke Ondersteuning? Kijk op 
www.clientenraad-voorst.nl 
of mail naar f.w.vandervegte@
live.nl of naar  secretariaat@
clientenraad-voorst.nl

We zijn allemaal mensen; de een heeft op een bepaald moment in het 
leven wat meer zorg of steun nodig dan een ander.

Cliëntenraad bijeen in de raadszaal.

De meerwaarde van deze verandering is dat we samen nieuwe vormen 
van zorg ontdekken.

Voorst is een zorgzame gemeente; 
hier kennen we de menselijke maat.
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Gemeente Voorst Collecte Longfonds van 20 t/m 25 april 2015 Vergunning verleend* Z-14-03286_2014-48360

Gemeente Voorst Collecte Maag Lever Darm Stichting van 17 t/m 23 mei 2015 Vergunning verleend* Z-14-03409_2014-48547

Gemeente Voorst Collecte Epilepsiefonds van 8  t/m 13 juni 2015 Vergunning verleend* Z-14-03410_2014-48513

Gemeente Voorst Collecte Vereniging Bartiméus Sonneheerdt van 26 t/m 31 oktober 2015 Vergunning verleend* Z-14-03562_2014-48556

Kern van Voorst Verkoopactie oliebollen voetbalvereniging Voorst op 27 december 2014 Vergunning verleend* Z-14-03658_2014-48949

Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek Verkoopactie oliebollen muziekvereniging Crescendo op 28 en 29 november 2014 Vergunning verleend* Z-14-03706_2014-49215

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Verbindende voorschriften/Besluit informatiebeheer gemeente Voorst 2014 Bekendmaking Z-14-02177_2014-49727

Gemeente Voorst Verbindende voorschriften/Vervangingsbesluit archiefbescheiden Bekendmaking Z-14-00477_2014-11737

Bestemmingsplan

Sluinerweg 29 en Withagenweg 16 in Wilp Actualisatie en digitalisering bestemmingsplan voor huidige VARlocatie (nu Attero 
BV) Plan maakt daarnaast ontwikkelingen mogelijk

(Gewijzigd) vastgesteld NL.IMRO.0285.18100-VS00

Drank-  en Horecawet

Bosweg 14 in Klarenbeek Vergunningverlening Ontwerp Z-14-03270_2014-48899

Evenementenvergunning

Rijksstraatweg 38 in Wilp Feestelijke verkoopdagen van 26 t/m 30 november 2014 Vergunning verleend* Z-14-03225_2014-49743

Milieumelding

Leigraaf 32 Twello Melding Activiteitenbesluit oprichting inrichting Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001523

Stinzenlaan 80 Twello Melding Activiteitenbesluit oprichting inrichting Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001534

Omgevingsvergunning

Bandijk 17 in Terwolde Kappen 1 populier Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-603

Beelelaan 1 in Voorst Plaatsen 2 extra lichtmasten bij het derde voetbalveld Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-611

Binnenweg 31 in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-607

Het Wildezand 20 in Wilp Bouwen 2 dakkapellen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-601

Kopermolenweg 21 in Klarenbeek Vergroten ligboxenstal Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-612

Lage Worp in Steenenkamer Kappen 2 eiken Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-616

Leemsteeg 26 in Wilp Ambtshalve intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Ontwerp-vergunning Z-HZ_INT-2014-001569

Molenallee 50 in Wilp Bouwen 2 zorggebouwen (Veld en Weide, gebouw C en F) Vergunning verleend 
(revisie)*

Z-HZ_WABO-2012-000120

Nijenbeekseweg ong. (kad. Voorst C 1339) in 
Voorst

Bouwen woning met schuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-618

Oude Binnenweg 14 in Twello Kappen 2 beuken Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-552

Rijksstraatweg 138 in Twello Kappen 1 tulpenboom Aanvraag ontvangen* Z-HZ_WABO-2014-615

Sleutelbloem 10-18 (even nrs.) en Sterhyacint 
3-27 (oneven nrs.) in Twello

Bouwen 18 woningen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-555

Stationsstraat 68 in Twello Vergroten woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-547

Sterhyacint kavel 3 (Voorst S 606) in Twello Bouwen twee-onder-één-kap woning (rechter helft) Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-608

Sterhyacint kavel 4 (kad. Voorst S 606) in Twello Bouwen twee-onder-één-kap woning (linker helft) Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-609

Vloeddijk 3 in Nijbroek Plaatsen SFS-foliebassin Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-414

Sloopmelding

Clabanusweg 4 in Klarenbeek Slopen kapschuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-614

Meermuidenseweg 25 in Twello Verwijderen asbesthoudende platen afdak Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-606

Oyseweg 7A in Wilp Gedeeltelijk slopen boerderij Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-605

Quabbenburgerweg 15 in Terwolde Slopen woning Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-604

Terwoldseweg 19 in Twello Slopen 2 schuren Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-619

Tijdelijke verkeersmaatregel

Dorpsstraat en Kerkstraat in Wilp Parkeerverbod aan beide zijden van de weg van 26 november 2014 8.00 uur tot en 
met 30 november 2014 18.00 uur

Besluit genomen* Z-14-03225_2014-49743

Wet geluidhinder

Sluinerweg 29 in Wilp Realisatie woning mogelijk maken (hogere grenswaarde) Besluit genomen Z-12-00921_ 2014-49848

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van B&W of de burgemeester 
kan een belanghebbende be-
zwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethou-
ders (of de burgemeester, af-
hankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Post-
bus 9000, 7390 HA Twello, 
binnen zes weken na de datum 
van verzending van het besluit 
aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit kunt u bellen met 
(0571) 27 99 11. Omdat een be-
zwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan tevens een 
verzoek tot een voorlopige voor-
ziening worden gericht aan: de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

 Maandag 24 november 2014 
vindt er een mandaatvergade-
ring van de welstandscommissie 
plaats.

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

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

nen) wordt bekend gemaakt op 
www.voorst.nl en aan de balie 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieu.

Conform artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Indien u aanwezig wilt 
zijn, dan horen wij dat graag van 
u.

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

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

 De balie VROM is op werk-
dagen geopend van 8.30 uur 
tot 12.15 uur, telefoonnummer 
(0571) 27 93 37. 

bekendmakingen
47: 19-11-2014

De gemeente Voorst geeft alle offi  ciële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast 
in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek 
geordend, indien mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of 
meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op 
www.voorst.nl/actueel/bekendmakingen. Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst 
via telefoonnummer (0571) 27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.
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Op 10 november heeft de gemeenteraad het nieuwe Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Een rioolstelsel is nodig voor de 
bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan 
van wateroverlast in de gemeente. Riolering voert vuil water van-
uit huizen via ondergrondse buizen naar een rioolwaterzuivering. 
Daarnaast voert de riolering regenwater af om op bepaalde locaties 
een teveel aan grondwater te beheren. De verwachting is dat het 
aantal heftige regenbuien gaat toenemen door klimaatverandering. 
Daarom is het belangrijk het rioolstelsel goed op peil te houden. 
In het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) heeft de gemeente 
Voorst vastgelegd hoe zij in de periode 2015-2019 haar rioolstelsel 
zal beheren. 

Duurzaam verwerken
Het nieuwe GRP voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Daar-
naast heeft de gemeente Voorst als extra, binnen bepaalde wettelij-
ke eisen, eigen keuzes vastgelegd. Enkele belangrijke keuzes zijn:

  Dat alle panden in de gemeente Voorst aangesloten zijn op het 
rioolstelsel

  Dat bij nieuwbouw de eigenaar van een pand ervoor zorgt dat 
het hemelwater in de grond kan zakken

  Dat de gemeente het hemelwater actief duurzaam blijft verwerken 
  Dat de gemeente inwoners vraagt om ook het hemelwater op 

hun eigen terrein duurzaam te verwerken
  Dat er acceptatie is dat er soms enige tijd water op straat blijft 

staan na een hevige regenbui (zolang dit geen schade veroor-
zaakt)

Rioolheffi  ng
Het rioolstelsel wordt regelmatig gereinigd, geïnspecteerd en in-
dien nodig gerepareerd. Onderdelen in slechte staat worden vol-
ledig vervangen. Rioolvervanging combineert de gemeente zo vaak 
mogelijk met andere werkzaamheden om kosten te besparen en 
overlast te beperken. Gelijktijdig met het vernieuwen van een weg-
dek probeert de gemeente het hemelwater af te koppelen van het 
gemengde riool. Het geld dat nodig is voor de rioleringszorg wordt 
geïnd door middel van de rioolheffi  ng. De rioleringszorgkosten wis-
selen per jaar. Over een aantal jaar moeten in een relatief korte 
periode veel vrijvalriolen vervangen worden. 
Daarom is de verwachting dat de rioleringszorgkosten sterk gaan 
stijgen. Om alle kosten van de rioleringszorg mee te nemen in de 
berekening zijn de verwachte kosten over een periode van 65 jaar 
berekend. Vervolgens is het bedrag van de rioolheffi  ng kostendek-
kend bepaald. Hiervoor zijn verschillende scenario mogelijk, zo-
als een tariefsverhoging naar 
€ 323, - per aanslag in 2015 of 
een geleidelijke stijging waarbij 
het uiteindelijke tarief iets hoger 
uitkomt. Op 10 november heeft 
de gemeenteraad voor een sce-
nario gekozen waarbij de eer-
ste jaren, uitgezonderd de 2% 
indexering, de rioolheffi  ng niet 
eerder stijgt dan in 2019. 

Informatie
Meer informatie:  www.voorst.nl

gemeenteraad

   Besluitenlijst raadsvergadering 10 november 2014

Besluiten 
Op 10 november  2014 heeft de gemeenteraad besluiten genomen 
over de volgende onderwerpen:
- Benoeming nieuw lid Auditcommissie
-  Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 – 2019 (met inachtneming van het amendement van Ge-

meente Belangen, CDA en D66)
-  Collegeprogramma 2014 – 2016 en meerjarenprogrammabegroting 2015 – 2018
-  Motie “Parkeergelegenheid appartementen IJsseldal Wonen”  van PvdA-GroenLinks
-  Motie  “Kunst heeft voorrang” over kunstwerk op rotonde in Teuge van PvdA-GroenLinks
-  Verslag ronde-tafelgesprek 27 oktober 2014

Verworpen amendement en moties
 Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 - 2019
 1. Motie VVD “Rekening houden met innovatie”
 2. Motie VVD “Relining ook na 30 jaar”
 3. Motie VVD “Rentetoevoeging Rioolvoorziening”

 Meerjarenprogrammabegroting 2015 - 2018
 1.  Amendement Liberaal 2000 “Googelen in het buitengebied” over internet in hetbuitengebied
 2. Motie D66 “Goed voor elkaar blijven” over participatiebudget
 3. Motie D66 “Leges en burgerinitiatieven” over participatiebudgetten en leges
 4. Motie VVD “Kostenverdeling en toerekening aan programma’s en paragrafen
 5. Motie VVD “Reserves en voorzieningen”
 6. Motie VVD “Verhoging rioolheffi  ng – verlaging OZB”
 7. Motie VVD "Risicoprofi el”
 8. Motie Liberaal 2000 “Verkoop gemeentelijke gebouwen”
 9. Motie VVD “Schuldenlast”
 10. Motie PvdA-GroenLinks “Fiets/Voetgangerstunnel H.W. Iordensweg Twello”

 Verordeningen Participatiewet
 1. Motie PvdA-GroenLinks “Halfjaarlijkse rapportage participatieverordeningen”

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de besluitenlijst te 
komen op voorst.notudoc.nl. Het audioverslag  van de raadsvergadering  van 10 
november 2014 is ook af te luisteren via voorst.notudoc.nl.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?  

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
1 december 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken raadzaal /trouwzaal 
  gemeentehuis
9 december 19.00 uur Inloop / kennismaking fractieingang 
 Voorster politiek gemeentehuis Twello
15 december 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal 
  gemeentehuis Twello

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

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

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl

Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld



Kinderen Martinusschool zetten 
zich in voor goed doel

TWELLO.- Elk jaar opnieuw zetten zich de kinderen van de Martinus-
school in voor een goed doel. Dit jaar is dat de voedselbank. Deze dag 
werd begonnen met alle kinderen in de zaal waar de directeur samen 
met de mensen van de voedselbank de dag opende. 

Daarna kregen alle groepen een pre-
sentatie in de klas, verzorgd door 
de mensen van de voedselbank. De 
bovenbouw mocht zelfs een bezoek 
brengen aan de voedselbank. Met 
veel enthousiasme werden er koek-
jes gebakken en in zelfgemaakte 
verpakkingen gedaan. Volgende 

week zullen de lekkernijen door de 
mensen van de voedselbank wor-
den opgehaald. De kinderen heb-
ben, naast zich in te zetten voor het 
goede doel, ook een erg gezellige dag 
gehad. Rondom het thema ‘voedsel’ 
hebben zij allerlei spelletjes en acti-
viteiten gedaan waaronder een race 

met eieren, een lunchbuffet, ruiken 
en proeven. Alle kinderen hebben 
deze week ook nog de gelegenheid 
om houdbare etenswaar mee te ne-
men dat in kratten wordt verzameld 
om later uitgedeeld te worden. De 
Voedselbank toont zich verheugd 
over de vele acties die ten doel heb-
ben de positie van de voedselbank te 
versterken. Bovendien worden kin-
deren zich bewust van het feit dat 
niet alles vanzelfsprekend is en dat 
men moet leren te delen. 

De opening in de zaal met alle kinderen 

Cursus Ontspannen en Evenwicht
TWELLO.- Bij de huisartsenpraktijk van alle huisartsen in Twello be-
staat binnenkort de mogelijkheid deel te nemen aan een cursus Ont-
spannen en Evenwicht.

Stress is een normaal 
verschijnsel 
Teveel stress kan klachten veroor-
zaken. In deze cursus krijgen de 
deelnemers verschillende moge-
lijkheden aangereikt om zelf actief 
stressklachten aan te pakken of te 
voorkomen. De cursus is een combi-
natie van psycho-educatie, ontspan-

ningsoefeningen en uitwisseling van 
ervaringen van deelnemers onder-
ling. De cursus zal worden geboden 
door Sandra Ogink. Zij is werkzaam 
als praktijkondersteuner GGZ bij 
de huisartsen in Twello. De cursus 
wordt geboden op 4 donderdagen 
van 14.30 – 16.30 en start op 8 janua-
ri 2015, en vervolgens op 22 januari, 

5 februari en 19 februari. Minimaal 
4 cursisten zijn nodig om de cursus 
door te laten gaan. Bij voldoende 
animo kunnen er nieuwe cursussen 
worden ingepland. Aan deze cursus 
zijn geen kosten verbonden. Voor-
waarde is dat u patiënt bent bij de 
huisartsen van Twello. Dit betreft 
de volgende praktijken: Spijker, An-
kone/Bugel, Schilder/Spijkerman 
en Scholte/Scholte-Talsma. Voor 
opgave kunt u terecht bij uw eigen 
huisarts of assistente.

Bingo bij Zonnebloem
TWELLO.- Talrijke gasten van de Zonnebloem afdeling Zuiderwijk hadden 
vorige week donderdag een plezierige middag in de kantine van Sportvereni-
ging Voorwaarts. Naast het gezellige samenzijn ging het deze middag ook om 
het geluk. Er konden immers mooie prijzen gewonnen worden tijdens deze 
Bingo middag. Een deel van die prijzen was beschikbaar gesteld door bloe-
misterij van Brummelen. De gasten werden ontvangen met koffie met wat 
lekkers. In haar welkomstwoord heette voorzitster Tonny Haarman iedereen 
van harte welkom en ze hoopte op en mooie middag. Onder leiding van Lies-
beth Boerkamp werden in stevig tempo de balletjes uit de molen gehaald. Er 
werd geconcentreerd gespeeld wat ook bleek uit het feit dat er geen “valse 
bingo” geconstateerd werd. Aan het eind van de middag was de prijzentafel 
leeg en kon iedereen terug zien op een geslaagde middag. Foto’s hiervan kunt 
u zien op http://regio-voorst.zonnebloem.nl 

voorstwijzer

Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl
Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma. 08.30 - 20.00 uur
di. t/m do 08.30 - 16.00 uur
vrij.  08.30 - 14.00 uur

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

Recht op koopkrachttegemoetkoming?

Als u een laag inkomen heeft, wei-
nig loon, weinig inkomsten of een 
bijstandsuitkering dan heeft u dit 
jaar misschien recht op extra geld 
van de gemeente in de vorm van 
een koopkrachttegemoetkoming. 

Bedragen
Omdat veel mensen moeite heb-
ben om rond te komen vanwege 
een laag inkomen krijgen zij dit 
jaar eenmalig een koopkrachtte-
gemoetkoming:
�  100 euro netto voor een (echt)

paar
�  90 euro netto voor een alleen-

staande ouder

�  70 euro netto voor een alleen-
staande

Laag inkomen
U komt in aanmerking voor de 
koopkrachttegemoetkoming als u 
een laag inkomen heeft. 
Een laag inkomen wil zeggen: 
lager dan 110% van de bijstands-
norm die voor u geldt. Er wordt 
gekeken naar uw inkomen over 
de maand september 2014. 

Automatisch?
U hoeft niets te doen als:
�  u op 1 september 2014 een 

algemene bijstandsuitkering, 

een loaw-uitkering of een lo-
az-uitkering ontving van de 
gemeente Voorst

�  u in de periode 1 oktober 
2013 tot 1 oktober 2014 één 
van de volgende uitkeringen 
ontving:

 -  de langdurigheidstoeslag
 -  categoriale bijzondere bij-

stand voor chronisch zieken 
of gehandicapten

 -  categoriale bijzondere bij-
stand voor ouderen die de 
pensioengerechtigde leeftijd 
hebben bereikt

 -  u in de periode 1 oktober 
2013 tot 1 oktober 2014 

gebruik maakt van de collec-
tieve zorgverzekering van 
de gemeente Voorst.

In bovenstaande gevallen krijgt 
u de tegemoetkoming automa-
tisch uitbetaald. De betaling vindt 
plaats in november/december 
2014.

Meer informatie
Als inwoner van de gemeente 
Voorst kunt u tot 15 december 
2014 met een formulier de een-
malige koopkrachttegemoetko-
ming aanvragen. Voor meer infor-
matie en het aanvraagformulier 
zie www.voorst.nl . 

Als u vragen heeft kunt u con-
tact opnemen met de gemeente 
Voorst, Edwin Timmermans, te-
lefoon (0571) 27 92 81, e-mail 
e.timmermans@voorst.nl .

     

Sutton 15 - 7327 AB - Apeldoorn
Telefoon: 055 5415132 
Fax: 055 – 5414733 
Email: info@enwij.nl

www.enwij.nl

 

• Een NCP gecertifi ceerd Technisch 
 Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

• Camerasystemen en Toegangscontrole

• Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende 

 prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)

• Wij nemen al uw zorgen uit handen. 

 Van advies, installatie tot en met de 

 opvolging (meldkamer)





Munsterstraat 7, 7418 EV  Deventer  Telefoon: (0570) 68 74 84

www.salland.nl/voorst

Samenwerking fysiotherapiepraktijken in de regio F10

Gezamenlijk zorgen voor kwaliteit

Samenwerken om de kwaliteit permanent te verbeteren. Dat is de gedachte achter de 

coöperatie van tien fysiotherapiepraktijken uit de regio onder de naam Fysio10 IJsselland, 

kortweg F10. Op innovatieve wijze proberen deze tien praktijken gezamenlijk in te spelen 

op de veranderingen in de zorg.

“Allemaal voldoen we aan de hoogste eis van 

Salland Zorgverzekeringen. Daarnaast doet 

F10 veel aan scholing en wordt er gezamenlijk 

deelgenomen aan kwaliteitsprojecten”, vertelt 

Mathieu de Krieger, voorzitter van F10 en therapeut 

bij Fysiodé. Verzekerden hebben ook voordeel 

van dit kwaliteitsbeleid. Een hoge kwaliteit van de 

fysiotherapie zorgt er immers voor dat de klachten op 

een juiste wijze behandeld worden. De hoeveelheid 

behandelingen blijft daardoor minimaal en het 

resultaat optimaal.

De praktijken van F10 werken allemaal samen met 

Salland Zorgverzekeringen en zijn dan ook gevestigd 

in de regio waar Salland een belangrijke speler is. 

“Onze praktijken vestigen zich in wijken, in medische 

centra, vaak samen met andere zorgverleners 

waarmee intensief wordt samenwerkt. Kwaliteit 

en doelmatigheid staan daarbij voorop.”, licht 

Wilma Huiskamp van Groepspraktijk Fysiotherapie 

Deventer toe. “Zo staan we dicht bij de patiënten 

en zijn er korte lijntjes tussen fysiotherapeuten en 

bijvoorbeeld de huisarts.”

“Een beperkt deel van de behandelingen valt onder 

de basisverzekering. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 

21ste en verdere behandeling van een aantal door de 

minister aangewezen  aandoeningen”, legt Jos Hulshof 

van Praktijk De Boombosch in Twello uit. “Met een 

aanvullende verzekering hangt het weer af van de polis. 

Het kan dan lastig zijn om daarin gemakkelijk de juiste 

informatie te vinden merken we aan onze patiënten. Daar 

zien we zeker een gezamenlijke taak weggelegd voor 

Salland Zorgverzekeringen en F10. De mensen goed en 

transparant informeren. En daar werken we samen aan.”

 

Bekijk welke praktijken samen Fysio10 IJsselland 

vormen op www.salland.nl/voorst.

Salland Zorgverzekeringen heeft fysiotherapie 

opgenomen in alle aanvullende pakketten. Bekijk 

het gehele aanbod op www.salland.nl/fysiotherapie.

Zorg 
voor 
kwaliteit

Dit is de derde infotorial uit een reeks van publicaties van Salland Zorgverzekeringen.

In onze vorige editie besteedden wij aandacht aan Salland volop in beweging. 

Interesse om dit terug te lezen? Ook die artikelen vindt u via onderstaande website.

De pakketten van Salland
Salland Basisverzekering
De inhoud van de basisverzekering is door de overheid vastgesteld. De basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen
omvat de meest essentiële zorg, zoals spoedeisende hulp, ziekenhuiszorg en de huisarts.

Salland aanvullende verzekering
Niet alles wordt gedekt door de basisverzekering. Als u meer zekerheid wilt dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.
Wij bieden vier aanvullende zorgverzekeringen: Start, Extra, Plus en Top.

Start Extra Plus Top

Extra zekerheid voor een 
lage premie
Voor als u weinig tot geen gebruik 
maakt van zorg, maar wat extra 
zekerheid toch wel fi jn vindt. Met dit 
pakket heeft u bijvoorbeeld wel recht 
op zes zittingen fysiotherapie.

Extra vergoedingen voor 
een scherpe premie
Voor als u weinig gebruik maakt van 
zorg, maar wel een vergoeding wilt 
voor meer zittingen fysiotherapie of 
bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen 
en - middelen.

Uitgebreide vergoeding 
van zorgkosten
Voor als u meer zekerheid wilt en een 
vergoeding wilt voor datgene dat u 
belangrijk vindt. Zo zijn er bijvoorbeeld 
vergoedingen opgenomen voor 
kraamzorg, brillen en lenzen.

Meest complete dekking 
van zorgkosten
Voor als u nog meer zekerheid wilt of 
regelmatig gebruik maakt van zorg. 

Tandartsverzekeringen
Komt u regelmatig bij de tandarts? Dan kan het verstandig zijn een tandartsverzekering af te sluiten. De tandartsverzekeringen van Salland Zorgverzekeringen vergoeden 
alle behandelingen, inclusief techniekkosten. Bovendien zijn kinderen tot 18 jaar verzekerd voor orthodontie. Onder de dekking vallen ook de kosten voor spoedeisende 
mondzorg in het buitenland en de wettelijke eigen bijdrage voor kunstgebitten. Dus geen gepuzzel met kleine lettertjes en ingewikkelde voorwaarden. U kiest gewoon dat 
bedrag aan vergoedingen, dat het beste bij u past. Wij bieden drie tandartsverzekeringen: TandExtra, TandPlus en TandTop.

TandExtra TandPlus TandTop

80% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar voor de 
verschillende onderdelen gezamenlijk

80% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar voor de 
verschillende onderdelen gezamenlijk

80% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar voor de 
verschillende onderdelen gezamenlijk

Op www.salland.nl/vergoeding hebben wij overzichtelijk uiteengezet welke vergoedingen zijn opgenomen in de basisverzekering, aanvullende verzekeringen en 
tandartsverzekeringen.

Twee veel gebruikte services
van Salland Zorgverzekeringen
Om onze klanten optimaal van dienst te zijn voeren wij continu verbeteringen door in onze service. 

Hieronder lichten wij twee van die verbeteringen toe. 

Digitale declaraties binnen vijf werkdagen betaald Vooraf gespreid betalen van verplicht eigen risico

Uit ons klantonderzoek is gebleken dat onze 

verzekerden hun declaraties graag snel uitbetaald zien. 

Met de ontwikkeling van de Salland Declaratie-app 

hebben we daar gehoor aan gegeven. Deze app

is gemakkelijk benaderbaar vanaf 

de mobiele telefoon of tablet. 

De Salland Declaratie-app is 

geschikt voor zowel Android 

als Apple. Steeds meer 

verzekerden van Salland 

maken daar dan ook 

gebruik van. En dat is 

logisch, want het is 

makkelijker en gaat sneller. 

Digitale declaraties worden 

binnen vijf werkdagen uitbetaald. 

www.salland.nl/declareren

In 2015 wordt het verplicht eigen risico verhoogd 

van € 360,- naar € 375,-. Als er gebruikt gemaakt 

wordt van zorg waarop het eigen risico van 

toepassing is, worden mensen daarmee direct in de 

portemonnee geraakt. Salland Zorgverzekeringen 

beseft dat en heeft twee jaar geleden een service 

ontwikkeld waarmee het volledig verplicht eigen 

risico vooraf gespreid betaald kan worden in 

10 termijnen. Ook wanneer er geen zorgkosten 

gemaakt worden.

Moet er een bedrag aan verplicht eigen risico 

betaald worden? Dan wordt dit betaald vanuit de 

regeling. Zijn er weinig of geen kosten gemaakt? 

Dan wordt het resterende bedrag teruggestort op 

de rekening van de verzekerde. 

Kijk naar de voorwaarden op:

www.salland.nl/gespreidbetalen

Verzekerden positief over dienstverlening Salland
Uit het landelijke klantonderzoek van MarketResponse

Het klantonderzoek van MarketResponse is een jaarlijks terugkerend onderzoek onder klanten van 

zorgverzekeraars in Nederland. In 2014 namen verzekerden van 26 zorgverzekeraars deel aan het onderzoek. Ook 

een groot deel van de verzekerden van Salland hebben meegewerkt aan het klantonderzoek. Het resultaat: een 7,9.

  Wij zijn erg blij dat onze klanten de moeite hebben genomen mee te werken 

aan het klantonderzoek. Dat geeft ons inzicht in hoe we het doen. Veel klanten 

zijn positief over onze dienstverlening en geven ons gemiddeld een 7,9. Zo 

is men tevreden over de kwaliteit en bereikbaarheid van onze klantenservice 

en over de informatievoorziening via onze website. Ook de snelheid van 

het uitbetalen van declaraties wordt erg gewaardeerd. Uiteraard zijn er ook 

aandachtspunten die we meenemen in het verbeteren van onze processen.”, 

aldus Jos Peeters, directeur commercie en zorginkoop. En hij voegt daar aan 

toe, “het onderzoek bevestigt dat we dagelijks met de goede dingen bezig zijn. 

En daar blijven we mee doorgaan.”

Transparante afspraken
Steeds meer zorgverzekeraars bieden verzekeringen met 

een beperkte keuze in het gecontracteerde zorgaanbod. 

Kiest iemand voor een niet-gecontracteerde 

zorgverlener, dan is het mogelijk dat een deel van 

de kosten zelf betaald moet worden. Dit beperkt de 

verzekerde in de keuze voor de gewenste zorgverlener of 

kan voor onaangename fi nanciële verrassingen zorgen. 

Wij sluiten voor 2015, voor zorg in de basisverzekering, 

contracten met alle ziekenhuizen in Nederland en alle 

huisartsen in de gemeente Voorst. 

Ook voor de overige zorg uit de basisverzekering 

sluiten wij zoveel mogelijk contracten met 

zorgaanbieders. Dit betekent dat onze verzekerden 

daar gewoon terecht kunnen zonder dat er bijbetaald 

hoeft te worden voor niet-gecontracteerde zorg. Er 

kan dan alleen nog een eigen risico of wettelijke eigen 

bijdrage van toepassing zijn.

Bekijk met welke zorgverleners wij een contract 

hebben gesloten op www.salland.nl/zorgzoeker.

Zorg dichtbij
Wij vinden het als regionale zorgverzekeraar belangrijk 

dat goede zorg dichtbij onze verzekerden wordt 

georganiseerd.

Zorg dicht bij huis, dat is het voordeel van de Salland 

zorgverzekering. We hebben heel veel zorgverleners in de 

regio gecontracteerd. U krijgt zorg dichtbij als het kan en 

verder weg als het nodig is. Moet u voor behandeling wat 

verder weg van huis? Geen probleem: alle ziekenhuizen 

in Nederland hebben een contract met ons. Naast een 

scherpe prijs stimuleren we dat zorgverleners nog beter 

samenwerken, waardoor behandelingen beter op elkaar 

aansluiten en wachttijden verkort worden.

Het cijfer datklanten ons geven

7,9!

Bereken uw 

premie op

www.salland.nl

Stel gerust al uw vragen!
Loop binnen bij een van onze 
persoonlijke spreekuren:

Leeuwenbrug Deventer
iedere dinsdag van 11.00 uur tot 13.00 uur
Kulturhus Jachtlust in Twello
iedere di. en do. van 14.30 uur tot 16.00 uur



Binnendijk Twello  –  Duistervoordseweg 11 • Tel. (0571) 28 78 20   ma t/m za 08.00 - 21.00 open
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Rundergehakt
KILO ........................
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Riblappen
KILO  ...................................
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....9.98

Ribbetjes
KILO ........................
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........................
........................

................4.98

Kebabreepjes
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................4.98
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9.49
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Sint Koopavond

donderdag 4 december
tot 21.00 uur

Sint Nicolaasactie

Twello
Centrum

Sint Nicolaasactie

Twello
Centrum

Sint Nicolaasactie

Twello
Centrum

Sint Nicolaasactie

Twello
Centrum

Sint Nicolaasactie

Twello
Centrum

Sint Nicolaasactie

Twello
Centrum

Sint Nicolaasactie

Twello
Centrum

Sint Nicolaasactie

Twello
Centrum

Twello Centrum

De spelregels
Bij elke aankoop ontvangt u één zegel en bij 
elke 10 euro meer ook één zegel.  

Deze zegels kunt u plakken op de daarvoor 
bestemde zegelkaart met 25 zegels en 
inleveren op vrijdag 21 en 28 november, 
vrijdag 5 en zaterdag 6 december van 13.00 
tot 21.00 uur bij C1000 Binnendijk in Twello. 

U ontvangt dan één pak met twee speculaas- 
poppen met daarin misschien wel één van 
de honderden waardebonnen. De 1e prijs is 
een waardebon van 250 euro,  de 2e prijs 
100 euro, enz. Totaal aan prijzen: 4000 euro.

TC strooit weer met 
speculaas in Twello!
Actie van 13 november t/m 5 december

Sint koopzondag
30 november

12.00 - 17.00 uur

,1
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TC strooit weer met speculaas in Twello! Sint koopzondag 30 november
12.00 - 17.00 uur

Sint koopavond donderdag 4 december
Twello Centrum

1.95

KRUIDNOTEN
VANAF

Bakker Bart
Van Ghentstraat 5
7391 CR Twello
Tel. (0571) 27 25 05

4ROOMBOTER
CROISSANTS

2.50

1.00

5DUITSE
BROODJES10HEERLIJKE

SPECULAASJES

1.95

HEERLIJK GENIETEN!

OOK MET AMANDELSCHAAFSEL

SINT NICOLAAS TIP!

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

KORTING

RUIM 

30% 

PLUGGENBOX
SX pluggen
inclusief schroeven
6 x 30 (50 stuks)
8 x 40 (30 stuks) 14.99

21.99

Engelse Evensong 
WILP.- Evensong is de naam van 
een kerkdienst in de late middag 
of avond waarbij het grootste deel 
van de dienst gezongen wordt. De 
Evensong is afkomstig uit kerken in 
de anglicaanse traditie, maar wordt 
tegenwoordig ook in steeds meer 
kerken in Nederland toegepast. Bij 
een Evensong is een koor betrok-
ken dat zowel a capella als met or-
gelbegeleiding zingt. Op zondag 7 
december is deze Engelse traditie te 
beleven in de dorpskerk. Hoofdrol-
spelers zijn organist Henk de Vries 
en het kamerkoor Northern Voices 
met hun dirigent Edwin Velvis.
Henk de Vries heeft hoofdvak Orgel 
gestudeerd aan het Conservatorium 
in Groningen en studeerde hiernaast 
de bijvakken hedendaagse improvi-
satie, piano, clavecimbel, continu-
ospel en koordirectie.  Hij heeft in 
2008 zijn tweejarige orgelspeciali-
satie met zeer goed gevolg afgerond 
voor de titel ´Master of Music´. Dit 
deed hij aan het Koninklijk Con-
servatorium te Den Haag en aan de 
Hochschule für Musik und Theater 
te Hamburg. In 2011 is Henk Cum 
Laude afgestudeerd als Orgeladvi-
seur aan de LOTO, de Landelijke 
Opleiding Tot Orgeladviseur. In sep-
tember 2014 speelde hij als finalist, 
geselecteerd uit 55 internationale in-

zendingen, tijdens het Internationale 
J.P. Sweelinckconcours. Hij is o.a. 
actief als vaste begeleider van het 
vocale ensemble “Cantus Consort” 
uit Hardenberg. Hij heeft in 2011 sa-
men met dirigent Edwin Velvis het 
projectkoor Dutch Choral Singers 
opgericht, een vocaal ensemble dat 
zowel Choral Evensongs als concer-
ten zingt in Engeland.
Edwin Velvis maakte kennis met 
de Engelse koormuziek op een reis 
naar Cambridge in 1989. Dit was de 
aanleiding om muziek te gaan stu-

deren en vooral om te gaan zingen. 
Al snel raakte hij betrokken bij het 
Roder Jongenskoor waarbij hij ruim 
tien jaar als bas heeft gezongen. Hier-
naast zong hij bij The Gents, een 
vocaal ensemble dat is ontstaan uit 
een concertreis naar de Verenigde 
Staten in 1996. Edwin studeerde 
schoolmuziek, zang en koordirectie 
aan het Stedelijk Conservatorium in 
Groningen en bij de SNK te Utrecht. 
Hij studeerde o.m. bij Marijke van 
Klaveren en Silvère van Lieshout en 
volgde zanglessen bij Bouwe Dijkstra 
en Frans Huyts. Momenteel is hij 
als dirigent werkzaam bij verschil-
lende koren en koorprojecten, geeft 
hij zangles en verzorgt hij regelma-
tig workshops stemvorming bij ko-
ren en geeft hij cursussen aan (koor)
zangers. Kamerkoor Northern Voices 
is een voortzetting van het Roden 
Handel Chorus. Het koor bestaat 
momenteel uit bijna 30 enthousiaste 
leden en brengt een breed repertoire, 
van Engelse koormuziek en Bach tot 
Britten, Pärt en Lauridsen. Het koor 
is ambitieus en de zangers zijn erva-
ren en zingen is hun passie. In juni 
2013 won het koor de eerste prijs op 
het drukbezochte Friese Muziek- en 
zangfestival op Schiermonnikoog 
(categorie gemengde koren. Toe-
gangskaarten á € 12,50 zijn verkrijg-
baar via www.dorpskerkwilp.nl of 
via losse kaartverkoop aan de kerk-
deur die vanaf 14.30 uur open is. 

Wintercafé Titus
TWELLO.- Na het succesvolle 
‘Herfstcafé’ organiseert Café Titus 
aan de Stationsstraat op woensdag 
26 november  het ‘ Wintercafé’. Een 
gezellige avond voor o.a. mensen 

met een beperking waarbij ‘elkaar 
ontmoeten’ centraal staat. Darten, 
biljarten, kaarten, dansen of om ge-
woon gezellig wat te drinken is mo-
gelijk vanaf 19.30 uur. Het ‘Winter-

café’ is voor iedereen toegankelijk. 
Entree is gratis, drankjes voor eigen 
rekening. Deze avond wordt geor-
ganiseerd i.s.m. Stichting Zozijn, 
Stichting de Passerel en Riwis.

Gedachtenisviering

VOORST.- Komende zondag, 23 no-
vember is het eeuwigheidszondag. 
Ook in Voorst tijdens een speciale 
viering in de avond die een klein 
uur duurt. Het is de laatste zondag 
van het jaar op de kalender van de 
kerk. De zondag erna begint ‘Ad-
vent’, de voorbereidingstijd voor 
kerst. Net als met oudjaar op 31 de-
cember, kijkt men in de kerk terug in 
een speciale gedachtenisviering. Dat 
wordt onder andere gedaan door stil 
te staan bij de mensen die het afge-
lopen jaar zijn overleden. Naasten, 
vrienden, een moeder, een vader. Ze 
zijn uit de tijd, maar niet uit het hart. 
Daarom worden hun namen hardop 
genoemd, uit liefde en in het geloof 
dat al die namen gedragen worden 
in Gods hand. Als symbool van eeu-

wigheid, maar ook als symbool van 
de aanwezigheid van Christus wor-
den ook kaarsen aangestoken. Hij 
draagt iedereen als mens. Niet al-
leen u, maar ook al die mensen die 
u voorgingen, al eeuwenlang. Ieder-
een mag een kaarsje aansteken in de 
viering. Als herinnering, maar ook 
als steun in de rug. Een lichtje voor 
je eigen leven. Een licht als troost, 
om even bij weg te dromen of om de 
weg te vinden. Iedereen wordt uitge-
nodigd om de viering mee te maken. 
Waar je ook vandaan komt, wie je 
ook bent. Je bent van harte welkom 
om ook een kaarsje aan te steken. 
Zondagavond, 23 november, dorps-
kerk Voorst, 19.30 uur. Voor infor-
matie ds. Marrit Bassa, predikant@
kerkvoorst.nl (0575) 78 51 32.

Iedereen mag een kaarsje aansteken.

    Bloemen, zijden bloemen, boeke� en, kamerplanten, 
tuinplanten, rouwbloemwerk en kado’s. Wij bezorgen 
in Twello en omstreken en via Eurofl orist landelijk.

Marktplein 1 | 7391 DE Twello | 0571 - 273677
aanbiedingen zijn geldig van 19 t/m 25 november. OP=OP

Amaryllis 3 stelen 5.00

Hya int
ofl orist landelijk.

3 bollen per pot 1.95
3 halen 
2 betalen

Wij bezorgen in Gemeente Voorst en Deventer

Henk de Vries

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koor_(zang)
http://nl.wikipedia.org/wiki/A_capella
http://www.dutchchoralsingers.nl
http://www.dorpskerkwilp.nl


SALE
13 t/m 29 november

Ruime collectie monturen gratis en sterk afgeprijsd tot 70%!
Nog recht op een brilvergoeding bij uw zorgverzekaar in 2014?* 

* Kijk op onze website voor een overzicht.

Duistervoordseweg 12a   Twello    T. 0571 273271    www.oogwereld.nl
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Wijnhuis Ruud Bakker Stationsstraat 14 TWELLO

Wijnhuis Slijterij

    Ruud Bakker

akker StationsWijnhuis Ruud Ba ssWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuiiiiiiiisssss RRRRRRRRuuuud BBBBBBBBaaakkkkkkkkkkkkkker SSSSttatiions

Sinterklaas tip

Diverse bierpakketten

leuke houten 
cadeaubonnen 
diverse bedragen

 BIJ AANKOOP VAN 
TWEE VLAAIEN OP  

KROKANTE BODEM ONTVANGT  
U EEN OVERHEERLIJKE CAKE  

T.W.V. 5,95 / 6,50 

HELEMAAL 
GRATIS 

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

Een bijzondere tentoonstelling in Galerie de Statenhoed 

Ik ga overal met je mee als…
TWELLO.- “Ik ga overal met je mee als ik maar 
kan schilderen en muziek maken”, dat zei Aleida 
Ensink in 1965 tegen haar man Rik Lugtmeijer. Op 
grond van zijn Wageningse opleiding ‘Tropische Be-
volkingslandbouw’ en zijn ervaring via ‘Residential 
Adult Education’ had hij als enige Europeaan voor 
verdere specialisatie en verbreding toegang gekre-
gen tot de besloten universitaire leergang ‘Commu-
nity Development’ in Madagascar. 

Nadat zij ervan overtuigd was dat ook ver van huis schil-
deren en musiceren niets in de weg stond, had zij zich 
terstond ingeschreven aan de Kunstacademie aldaar. 
Haar studiebasis was ‘Land en Tuinbouw-Onderwijs’ 
en ‘Maatschappelijk Werk”. Nu – bijna een halve eeuw 
later – is Leida door haar voortschrijdende Alzheimer-
ziekte niet meer in staat zélf toelichting te geven. Zij 
verblijft in Verzorgingstehuis De Horsting in Laag Soe-
ren en werd speciaal naar Twello gebracht. 

Dierbare herinnering aan levensreis
Samen met haar echtgenoot heeft Leida Ensink veel 
beleefd en veel gereisd. Doordat schilderen voor haar 
geen hobby was maar wezenlijk onderdeel van haar le-
ven, heeft zij een opmerkelijke veelzijdigheid ontwik-
keld. De natuur – veraf en dicht bij huis – heeft vaak 
model gestaan. Karakteristieke huizen, kastelen, ruïnes 
en oude muren fascineerden haar. Nu zij ernstig ziek 
is heeft haar echtgenoot deze tentoonstelling georgani-
seerd ter ere van haar maar ook als dierbare herinnering 
aan beider lange, actieve levensreis. Op een tafel liggen 
vele fotoalbums ter inzage als impressie van hun leven 
in binnen- en buitenland. 

Uiteenlopende technieken en werkwijze 
Tegenstellingen schuwt de kunstenares niet. In haar 
werken laat ze zien dat ze kan fijnschilderen en bloe-
men en planten kan vangen met een ongekende pre-
cisie. Daarbij gaat ze minutieus te werk en mist geen 
haartje noch draadje.  Van een hele andere orde zijn bij 
voorbeeld de aquarellen en acrylverfschilderijen. Fas-
cinerend te zien, hoe zij in een paar snelle streken het 
wezen van een landschap of stadsbeeld treft. Het lijkt 
erop dat ze In de loop der tijd steeds minimalistischer 

Aleida Ensink samen met haar echtgenoot, die deze 
tentoonstelling voor haar heeft georganiseerd. 

is gaan werken en telkens meer wegliet, waarbij ze niet 
zelden het onderwerp tot de essentie terugbrengt, abstra-
heert. In haar allerlaatste schilderij heeft zij met weinig 
penseelstreken uitgedrukt wat zij wilde overbrengen en 
in enkele rake, wiegende lijnen en losse penseelstreken 
heeft zij met subtiele kleuraccenten ‘haar’ huis, het rode 
huis, tussen hoge bomen geschilderd. “Dit schilderij 
hangt in mijn kamer’, zegt haar echtgenoot trots en niet 
zonder ontroering. Toewijding en passie voor kunst, sa-
men met een unieke benadering en durf hebben bijge-
dragen aan een deze unieke collectie

Twellose Beek in Utrecht?
U kent ze wel, de wijken met straatnamen binnen een bepaald thema: 
een Bloemenwijk, een Zeeheldenwijk of een Landenwijk. In Utrecht is 
er zo onder andere een Rivierenwijk en een wijkje  achter het station, 
niet ver van de Jaarbeurs, met straatnamen afgeleid van beken. Vanouds 
zijn daar al bijvoorbeeld de Bolksbeekstraat, de Jekerstraat en de Mo-
lenbeekstraat. In de Utrechtse wijken breng ik af en toe gemeentelijke 
post rond: bijvoorbeeld wijkberichten over geplande werkzaamheden 
in de wijk. Meestal krijg ik dan een plattegrondje mee van de te lo-
pen wijk. Zeer verrast was ik toen ik op mijn plattegrond de Twello-
sebeeklaan tegen kwam: zo’n smalle beek die toch vernoemd wordt in 
het centrumgebied van een grote stad! Het is in een nieuw gedeelte 
van de wijk: Rond de oude Veilinghaven zijn recentelijk vrij chique 
appartementcomplexen gebouwd. In de oude Veilinghaven zelf ligt 
het gerenoveerde Statenjacht van de provincie Utrecht. Ik ging dus op 
zoek naar de Twellosebeeklaan. Maar het bleef zoeken. Ik kwam wel de 
Voorsterbeeklaan tegen en de Eelderdiephof, maar, ook na veel vragen, 
geen Twellosebeeklaan. Na ampel overleg zal men alsnog besloten heb-
ben dat zo’n kleine stroompje, hoe mooi ook op sommige plekken, op 
grote afstand iets minder tot de verbeelding spreekt. Maar misschien 
ook is het stedenbouwkundig plan in de bouwperiode gewoon gewij-
zigd. Voor de zekerheid ging ik nog een keer kijken in het bekenwijkje. 
En wat hoorde ik van een bewoonster van de grootstedelijke Voorster-
beeklaan? De Twellosebeeklaan komt er misschien in de toekomst toch 
nog. De hindernis schijnt een fabriek te zijn die nog niet uit de wijk is 
vertrokken. Voorlopig hebben de honden alle ruimte en het zal in ieder 
geval nog even duren voordat de Twellosebeeklaan zal schitteren onder 
de rook van de Jaarbeurs en het hoofdkantoor van de RABO-bank en 
een bijdrage zal leveren aan de grootschalige uitstraling van dit gebied. 
En wat de huidige realiteit betreft: Twellonaren die hun beek graag ver-
noemd zien in een andere stad zullen voorlopig tevreden moeten zijn 
met de naam ‘Twellosebeek’ in een uithoekje van de Zwolse wijk Aa-
landen.
J. Mentink, Bloesemstraat 3, 3581XA Utrecht. 

Drentse vereniging ‘Harm Smeenge’                
REGIO.- Op vrijdag 21 november a.s. houdt de Drentse vereniging “Harm Smeen-
ge”  in het Hof van Salland te Diepenveen een gezellige november avond. Aan-
vang 20.00 uur. De Boerendansgroep Battumse Venne treedt deze avond op met 
een wervelend programma met muziek, dans en een klederdracht show aange-
vuld met oude gebruiken. Entree 7.00. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 0571 - 262320 
of ga naar www.comfortabelwonentwello.nl 

•  Badkamer aanpassen 
met het oog op de toekomst 

•  Inloopdouche (compleet 
gemonteerd binnen 24 uur)

• Douchezitje 
•  Plaatsen van speciale wandbeugels
• An� slipvloer 
• Toilethoogte aanpassing 
• Douche wc
•  Plintverlich� ng naar badkamer / 

toilet 
• Trapli� 
• Rookmelders 

•  Laagdrempelig, of zelfs helemaal 
drempelvrij maken t.b.v. rollator 
of rolstoelgebruik

•  Deuraanpassing met eventueel 
oprijplateau’s

• Elektrisch bedienbare gordijnen
• Eenvoudig bedienbare sloten
•  Een goede deurbel/camera 

communica� e 
• Speciale bediening van de kranen
• Beveiliging van de woning 
• Domo� ca

Comfortabel Wonen Twello is het aanspreekpunt voor alle vragen en oplossingen met 
betrekking tot de nieuwe ZORGWET 2015 ten behoeve van woningaanpassingen in 
de regio APELDOORN, DEVENTER, ZUTPHEN EN TWELLO zoals;
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Open dag melkveebedrijf familie Schoterman
KLARENBEEK.- heb je altijd al 
eens een kijkje achter de scher-
men willen nemen bij een melk-
veebedrijf? Dan is dit je kans! Op 
vrijdag 21 november, van 10.00 
tot 16.00 uur organiseert Melkvee-
bedrijf familie Schoterman in sa-
menwerking met Alferink Melk-
techniek Wilp BV een open dag 
aan de Zutphenseweg 48. Tijdens 
deze dag mag je zelf de verschil-
lende stallen gaan bekijken waar-
in het melkvee en het jongvee is 
gehuisvest.

Het bestaande bedrijf is recentelijk 
uitgebreid met 35 ligplaatsen, waar-
door zij nu beschikken over 145 lig-
plaatsen voor hun koeien. In de aan-
bouw bevinden zich naast de nieuwe 
melkstal, een GEA 2x12 snelwissel-
systeem ook nog een nieuwe wacht-
ruimte, een drietal strohokken voor 
een koe die extra zorg nodig heeft of 
een koe die moet afkalven en twee 

separatieruimtes. Deze worden ge-
bruikt voor een behandeling of het 
natuurlijk droogzetten van de koe. 
Ook is er een jongveestal te zien. 
Hier kunnen 120 dieren in van ‘nul’ 
tot twee jaar. Naast Alferink Melk-
techniek Wilp BV zijn ook andere 

bedrijven waar het eerder genoemde 
bedrijf al jaren mee samenwerken 
aanwezig. Aan de kinderen is ook 
gedacht en bij goed weer is er een 
springkussen. De koffie staat klaar! 
Zie voor meer informatie ook de ad-
vertenties in deze uitgave.

Uitbreiding nieuwe melkstal aan de Zutphenseweg 48 te Klarenbeek.

Voorst volgens de 
progressieven 
Resultaten
De begrotingsbehandeling zit er 
weer op. Na een dag verkennend de-
bat en twee avonden over moties en 
amendementen. Dat het zo veel tijd 
kostte, kwam echt niet alleen door 
de talloze opmerkingen, moties en 
amendementen van de oppositie-
partijen. Wethouder Van der Sleen 
wist  soms zoveel mist te veroorza-
ken, dat iedereen de weg kwijtraak-
te.  Toch heeft al dat gedebatteer wel 
wat opgeleverd. Het college gaat in 
opdracht van de raad, opnieuw pra-
ten met woningcorporatie IJsseldal 
Wonen. De gemeenteraad steunde 
namelijk onze motie, die afwijst dat 

IJsseldal Wonen haar verantwoorde-
lijkheid voor het parkeren afschuift 
op de ondernemers in het centrum 
van Twello. Ons voorstel om tot een 
oplossing te komen voor de verfraai-
ing van de rotonde in Teuge werd, 
zelfs unaniem, door de raad aan-
vaard. 

Gelden voor 
armoedebestrijding en zorg
Maar er is meer duidelijk geworden. 
Het college stelt voor om gelden 
die nu nog gereserveerd zijn voor 
armoedebestrijding en zorg, en die 
nog niet besteed zijn, terug te la-
ten vallen in de algemene reserve. 
PvdA/GroenLinks is het daar niet 
mee eens. De gelden zijn bestemd 

voor armoedebeleid en zorg en moeten daaraan ook 
besteed worden. Als ze eenmaal in de algemene re-
serve zitten, weet je nooit wat er mee gebeurt. Mis-
schien moeten we er wel een deel van het riool van 
betalen of strooizout.  Daar hoeven we niet bang 
voor te zijn, zegt het college. Als we tekort komen 
voor de zorg of de armoedebestrijding, dan vullen 
we dat weer aan vanuit de algemene reserve. En 
daarmee laat de meerderheid van de raad  zich te-
vreden stellen. 

Eerst zien dan geloven
Nou, dat wil ik natuurlijk nog wel eens zien. Dus 
heb ik bij de behandeling van de Participatiewet 
twee moties ingediend. De ene hield in: de jaarlijkse 
bijdrage aan mensen met een inkomen dat al drie 
jaar op het minimum zit, gaat flink omhoog. En de 
tweede hield in dat het aantal mensen dat in aan-
merking zou moeten komen voor die bijdrage ook 
groter zou moeten worden, door de grens van 100% 
van het minimum te verschuiven naar 110% van het 
minimum.
Namens het college zei wethouder Vrijhoef, dat dat 
niet gaat. Dan zou in één klap al het geld voor ar-
moedebeleid op zijn en moet er stevig bijgepast wor-
den uit de algemene reserve. De coalitie partijen, die 
eerst nog wel positief waren, schrokken hier zo van 
dat ze eerst wel eens wilden weten wat dit zou gaan 
kosten, want dit kon toch niet de bedoeling zijn? 
Heel verstandig natuurlijk.
Maar ik denk daar zo het mijne van. Het college “Als 
we tekort komen dan passen we bij uit de algemene 
reserve.” Ja, ja. Tussen zeggen wat je gaat doen, en 
doen wat je zegt, zit dus een wereld van verschil. 
Namelijk die van de algemene reserve. Die kun je 
dus overal aan besteden. Maar aan armoedebestrij-
ding en zorg? De coalitie zegt wel dat ze dat gaan 
doen, maar als het moet, doen ze het toch maar niet. 
Deze discussie wordt vervolgd.

Erik Nobel, fractie PvdA-GroenLinks
Reageren? Graag!
T: (0571) 29 22 13
E: e.nobel@voorst.nl
Zie ook onze website: www.voorst.pvda.nl of
www.voorst.groenlinks.nl

Mediawijzer met 
de bibliotheek 
TWELLO.- Van 21 t/m 28 november is het de Week van 
de Mediawijsheid. Bibliotheek Brummen|Voorst is 
actief bezig met mediawijsheid en geeft tijdens deze 
week trainingen, inloopmomenten voor e-books en 
informatie op het gebied van mediawijsheid. In de 
training So you think you can Google leert de deel-
nemer om sneller de beste resultaten te vinden bij 
het zoeken via Google. 
Deze training wordt gegeven op donderdag 27 no-
vember. 
Kosten leden bibliotheek EUR 5,00; niet leden EUR 
10,00. Aanvang 20.00 uur. Aanmelding voor deze 
training is nodig en kan via www.bibliotheekbrum-
menvoost.nl onder vermelding van telefoonnum-
mer en e-mailadres.

Informatie 
Op vrijdagavond 28 november vanaf 18.00 uur be-
staat de mogelijkheid om vragen te stellen over het 
lezen van e-books van de bibliotheek. Verzoek om 
tablet of e-reader mee naar de bibliotheek te nemen 
en ontvang informatie over het installeren en lezen 
van de e-books. 

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

MODE VOORDEELDAGEN

BELASTING VRIJ 
WINKELEN

maandag 17 t/m zaterdag 22 november

* (extra aanbiedingen en acties uitgezonderd)

21% BTW WEG 
ERMEE

TAX FREE SHOPPEN
OP DE GEHELE 
COLLECTIE 
BETAALT U 

DIE NEMEN WIJ 
VOOR ONZE REKENING

GEEN BTW*

mailto:e.nobel@voorst.nl
http://www.voorst.pvda.nl
http://www.voorst.groenlinks.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoost.nl/
http://www.bibliotheekbrummenvoost.nl/
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www.meubelmaster.nl

 ma.: 13.00 - 18.00
di. t/m do.: 09.30 - 18.00

vr.: 09.30 - 20.00
za.: 09.30 - 17.00

TWELLO
Duistervoordseweg 29

CENTRUMmastermaster
MeubelMeubel

Wonen & slapen

€. 95940

€. 998

€.1 599

€.2 165

Bankstel BOY
Compleet 3+2

IJzersterke AMARILLO
Super zitcomfort

Diverse kleuren en uitvoeringen
Ook als hoekcombinatie

VoordeelVoordeel

Gratis parkeren voor de deur
Kijk voor meer informatie op

www.450terug.nl

Helena

Model Helena

LUXE RELAXEN

Elektrisch verstelbaar

2 krachtige motoren

Rug en Voet apart verstelbaar

Tip-toetsen aan de zijkant.

TOP-Swing

RVS draaivoet. 

DIK-LEDER, div. kleuren

Zolang de voorraad strekt

Complete BOXSPRING

1 x Hoofdbord gestoffeerd

2 x Boxen

2 x Potenset

2 x Spring-Matrassen gestoffeerd

1 x Luxe Topper gestoffeerd

Matrassen en Topper met luxe bies 

Zolang de voorraad strekt

180 x 200  €.649.-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

€. 599
€.1 199

**
160 x 200

Luxe Bies

XLXL
Zondag   EXTRA geopend

11.00
-

17.0023
nov

Partij Partij 
Lederen en stoffen BANKSTELLEN, HOEKBANKEN, (Relax)-FAUTEUILS, 
Eetkamer-(Arm)-Stoelen, TAFELS van klein tot groot,  Dressoirs, Kasten enz.

MATRASSEN in alle soorten en maten
BOXSPRINGS,Dekbedden, Kussens enz

4000
 M2

Echt
Leder

Echt
Leder

Swiss-Dream Cool Touche
7 - Comfort-Zônes
360 veerpunten M2

2 zijdig  HR-afdekking4 cm
Anti Allergisch
24 cm hoog
Duurzaam gebruik
Direct meenemen
Zolang de voorraad strekt

2e matras
HALVE PRIJS

24 cm  

€. 199
80 x 200

€.6 99
Zéér  LUXE

pocket matrassen

2e matras
HALVE PRIJS

+Swiss   Dream
®©

Rosalie

Enkele

voorbeelden

DE LAATSTE!

*Niet in combinatie met andere akties

*

Kroon op werk 
kwaliteitsslagerij Walravens

Jurian met de behaalde certificaten .
 
KLARENBEEK.- Op 10 november 
werden de vakwedstrijden gehouden 
op de Noordelijke Slagers Manifes-
tatie in Zwolle. Jurian Hennekes en 
medewerkers van de Klarenbeeks sla-
gerij Walravens hebben in deze wed-
strijd een bijzondere prestatie neer-
gezet. Het ambachtelijke pekelvlees, 
zeeuwsspek, gerilde rib/eye, gegrilde 
beenham, kibo’s, ovenschotel rode 
kool met hachee, kant en klare ha-
chee, droge worst en droge worst met 
pepertje zijn met goud bekroond. De 
N.S.M. vakwedstrijden gelden als één 
van de meeste prestigieuze van Neder-
land. De ambachtelijke producten zijn 
gekeurd door speciaal geselecteerde 
keurmeesters uit het bedrijfsleven en 

docenten uit de vakopleidingen voor 
Food Bij deze keuring heeft de jury de 
producten zeer kritisch beoordeeld op 
smaak, uiterlijk, presentatie en origi-
naliteit. Door de eigen productie van 
vleesspecialiteiten, vleeswaren, worst-
soorten en maaltijden onderscheidt de 
slager zich. Slager Jurian Hennekes be-
nadrukt dat hij in de worstmakerij ui-
terst zorgvuldig te werk gaat. Er wordt 
gebruik gemaakt van traditionele re-
cepten en kwalitatief hoogwaardige 
grondstoffen, kruiden en specerijen. 
Dat deze producten niet alleen heel 
lekker, maar ook van uitzonderlijke 
kwaliteit zijn, heeft de slager met deze 
nationale vakwedstrijd daadwerkelijk 
bewezen.

Dag van de Mantelzorg doet velen goed
TWELLO.- ‘Allemaal verhalen’ was 
dit jaar het thema van de Dag van 
de Mantelzorg. Het jaarlijkse eve-
nement was voor de Stichting Mens 
en Welzijn Voorst aanleiding om 
een bijeenkomst voor mantelzorgers 
te organiseren. Vorige week dins-
dag kwamen afvaardigingen van 
de gemeente, kerken, welzijnsor-
ganisaties en mantelzorgers bijeen 
in gebouw Irene om met elkaar in 
discussie te gaan, maar vooral om 
naar, soms aangrijpende, ervaringen 
te luisteren. Dat de ophanden zijnde 
veranderingen in de zorg velen aan 
het hart gaat werd duidelijk door het 
grote aantal belangstellenden die bij 
de Dag van de Mantelzorg aanwe-
zig waren. Wethouder Wim Vrijhof, 
die deze ‘zware zorgportefeuille’ 
beheert, ging nader in op de op ons 
afkomende veranderingen. Het be-
leid is er op gericht dat de zorg zich 
meer en meer naar de thuissituatie 
verplaatst. Tegelijkertijd zien de ge-
meenten zich genoodzaakt op b.v. 
de Huishoudelijke Hulp te korten. 
Grote vraag bij dit alles is, hoe gaan 
we met elkaar om? We moeten het 
samen oplossen, daar maken we ons 
sterk voor, aldus Vrijhof.

Mantelzorg doe je er niet even bij; 
het is een dagtaak
Uit de verhalen die een aantal Man-
telzorgers naar voren bracht bleek 
overduidelijk dat men de zorg met 
liefde verricht, maar dat de taak ont-
zettend zwaar is. Mantelzorger zijn 
is een constante zorg met soms grote 
gevolgen voor het sociale leven. In 

sommige situaties trekt het ook een 
zware wissel op het gezinsleven. 
Een van de aanwezigen verwoordde 
het als volgt: ‘’Ik zorg graag, maar 
ben soms zo moe’’ en ‘’niemand 

vraagt eens hoe gaat het nu met jou?’’ 
Mantelzorg wordt nogal eens als ‘ge-
woon’ beschouwd.’’ Velen doen hun 
‘werk’ in stilte omdat de zorg over 
het algemeen richt op bekenden. 

   

Aanwezigen kregen na het beluisteren van de vele verhalen, 
de gelegenheid met elkaar in debat te gaan of om ervaringen 

uit te wisselen. 
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Volle zaal voor Voorster Dialectwerkgroep

Muziekliefhebbers genieten van 
Brook Duo en Slanina Cesta Musikanten 

VOORST .-  De vrijwilligers van de 
dialectwerkgroep van Cornelis His-
sink hebben zondag alle zeilen moe-
ten bijzetten om alle bezoekers een 
parkeerplek te geven en een plaatsje 
in de zaal van ’t Geveltje in Voorst. 
De werkgroep organiseerde voor de 
zesde keer een vrolijke muziekmid-
dag. Ieder jaar wordt de belangstel-
ling groter. Het Brook Duo uit Mar-
kelo was weer uitgenodigd en dit 
keer ook de Egerlanderkapel Slanina 
Cesta Musikanten uit Voorst. Samen 
maakten ze een daverende middag 
van. De middag werd geopend en aan 
elkaar gepraat door Martien Kobus-
sen. Hij vond het een grote prestatie 
van Cornelis Hissink en zijn werkers 
om deze middag rond te krijgen. Er 
moet veel geregeld worden. 
De muzikanten van de Slanina Cesta 
Muzikanten onderleiding van Ger-
rit Lentink beten het spits af met de 
Egerlanders Musikantenmars waar-
voor Gerrit Jan Oplaat voor Erika 
Kaiser een dialecttekst had geschre-

ven. Zij zong het voor de eerste keer. 
Daarna een paar vlotte polka’s.  De 
stemming kwam er meteen goed in. 
Mannes Nijland bewerkte een paar 
nummers voor de kapel. Erwin Jan-
sen en Huig Kalberg speelden trom-
petsolo in What a wonderful world. 
Jacqueline Kalberg blies de solopartij 
in Tenor Horn parade. De zestienja-
rige Niels Hissink speelde verdien-
stelijk als drummer een solopartij in 
Der solotrommelermarsch. De Trom-
petenecho met Huig en Erwin kreeg 
ook veel waardering.

Serenade
De organisatie en de kapel hadden 
nog een verrassing voor het Brook 
Duo in petto. Vanwege hun 25-jarig 
jubileum werden zij toegesproken en 
kregen bloemen aangeboden met een 
serenade van de kapel. Het Brook 
Duo uit Markelo  was weer goed in 
vorm. Zij komen al voor het zesde 
jaar naar Voorst. Het Voorster pu-
bliek kreeg liedjes van de nieuwe CD 

De Engel van de  Roosenburg  en ge-
zellige meezingers in een vlot tempo 
voorgeschoteld. Hierbij bijgestaan 
door Bennie Havekes van Bennie’s 
Muziekdeuze. De mannen kregen de 
zaal goed in actie met Mien deerne, 
Volksmuziek en andere vlotte num-
mers. Ook dit keer klommen de man-
nen op de tafels om de stemming er 
in te brengen. Als afsluiting zong het 
Brook Duo samen de Slanina Cesta 
Musikanten het bekende Rosamun-
de en Bis bald auf Wedershen.
Dankzij de gulle medewerking van 
winkels en zaken uit Voorst kon 
Cornelis Hissink weer een geslaagde 
verloting houden. Hissink die zelf 
vanwege de kwaliteit van zijn ogen 
op de middag zelf weinig kan doen 
maar wel de voorbereidingen treft is 
blij met de royale medewerking van 
een groep Voorsternaren die hem 
overal mee helpen. Mede dank zij 
hen kan Hissink velen een heerlijke 
gezellige muzikale middag bezorgen.

De jarige Rikie wordt door het Brook Duo en Slanina Cesta Musikanten spontaan toegezongen.

De club voor de Welsumer kip 
pakt uit met grootse show

WELSUM.- Ter gelegenheid van 
haar 45-jarig bestaan organiseert 
de Welsumerclub een grote ten-
toonstelling in de bakermat van het 
Welsumer hoenderras; het Overijs-
selse dorpje Welsum.  
Het Dorpshuis “de Bongerd”, 
Kerklaan 22, zal op 21 en 22 novem-
ber het toneel zijn voor de Welsu-
mers en Welsumer krielen. Nergens 
zult u zulke grote aantallen aantref-
fen van dit oud Nederlandse kip-
penras. Dit jaar vallen er 79 grote 
Welsumers en 107 Welsumerkrielen 
te bewonderen in het dorpshuis. 
Leden uit alle delen van Nederland 
zullen hier op een sportieve manier 
strijden om de kampioen van de 
show te worden met hun Welsu-
mer/Welsumer kriel. 
Het donkerbruine gespikkelde ei 
heeft de Welsumer kip zijn bekend-
heid gegeven. Daarom dienen men 

nu nog steeds aandacht te besteden 
aan dit raskenmerk, opdat deze voor 
de toekomst bewaard blijft. Daarom 
zal er op zaterdag een eierenkeuring 
worden gehouden. Hiervoor komt 
er een speciale eierenkeurmees-
ter uit Engeland over (John Lobb). 
Hij zal de eieren beoordelen op de 
Welsumer Ei Standaard, waarbij on-
der andere op vorm, grootte, kleur 
en properheid gelet wordt. Ook 
niet-leden van de Welsumerclub 
kunnen op zaterdag 22 november 
voor 10.00 uur meerdere collecties 
van 6 Welsumereieren inleveren om 
deel te nemen aan de wedstrijd. Er 
zijn diverse prijzen te winnen. De 
openingstijden zijn: vrijdag 21 no-
vember van 19.00 uur tot 22.00 uur, 
zaterdag 22 november van 9.00 uur 
tot 15.00 uur; De officiële opening 
vindt plaats op zaterdag rond 10.00 
uur. 

ZATERDAG 22 NOVEMBER
DEMONSTRATIEDAG

Bestel in de maanden 
november en december
geboortekaarten 
en ontvang

*15% 
KORTINGook op een eigen ontwerp

Het adres voor al uw print en drukwerk, 
geboorte-, trouw- en jubileumkaarten.

www.printandmore.nu

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

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

* Korting geldt voor nieuwe bestellingen, niet voor reeds bestelde kaarten (doorgeven geboorte).
   Bij inlevering van deze advertentie. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

t en drukwerk

Ooievaar huren
nu 2 dagen €25,-

5 dagen €50,-

✂
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brillen • contactlenzen • optometrie

Wijnholds   Optiek

Duistervoordseweg 5  •  Twello  •  0571-277066
Vraag naar de voorwaarden in de winkel

van 19 november 

t/m 4 december 

ACTIE
• Leesbril op sterkte: vanaf € 49,-

• Computerbril op sterkte: € 159,-

• Gratis glaucoomcontrole

Wijnholds Optiek werkt met  betrouwbare topmerken als:

Tentoonstelling werken Joke Sterk 
in Medisch Centrum 
TWELLO.- Ze is in Vleuten gebo-
ren en haar vader was toen al een 
bekende plaatselijke Utrechtse 
Kunstschilder. Dat zij in zijn voet-
stappen zou treden was voor beel-
dend kunstenaar joke Sterk niet 
meer dan een logische stap; toen 
ze vier was wist ze dat al. Tot eind 
februari exposeert ze met een se-
lectie uit haar oeuvre in het Me-
disch Centrum Twello. 

Door haar studie aan de Rijksacade-
mie Beeldende Kunst in Amsterdam 
heeft ze voor een stevige ondergrond 
gezorgd. Alles wat ze vervolgens op 
doek heeft vereeuwigd heeft een 
diepere betekenis, Een belangrijke 
inspiratiebron is voor joke de na-
tuur. Maar zomaar een bloem gaan 
uitbeelden omdat die mooi is, is 
voor haar geen optie. Het proces van 
schilderen is minder het gevolg van 
bewuste planning, maar meer een 
natuurlijke ontwikkeling, Vooral 
niet krampachtig focussen op het 
resultaat, maar overgeven aan het 
proces zélf. Telkens blijkt dat ze een 
ware tovenaar is in het visualiseren 
van emoties. 

Waarnemer 
In haar hoofd is het nooit stil. On-
derwerpen komen zomaar op haar 
pad en ze noemt zich zelf een sym-
bolist, maar boven alles een echte 
waarnemer. In menselijke gezich-
ten, uitdrukkingen en bewegingen 
valt voor haar veel te ontdekken. 
Het is dan ook niet vreemd dat ze 
ook graag portretteert. Haar por-
tretten verraden vakkundigheid en 
weerspiegelen de ziel van de mens 
die erop af is gebeeld. Ze lijkt meer 

te zien dan een doorsnee-mens en 
vermag achter de ‘fassade’ te kijken. 
“Dat is best vermoeiend, zegt Joke”, 
schilderen is voor mij een uitings-
vorm en daarmee ook een manier 
om te overleven, de zuurstof van 
mijn bestaan!”

Stukjes hemel 
Op de tweede etage is haar werk in 
het Medisch Centrum te bewonde-
ren. De onderwerpen zijn heel di-
vers en het zijn vaak blauwtinten 
die de toon zetten. Het poppenthea-
ter (foto) kwam ze tegen in Montpel-
lier. Een stokoude vrouw op straat 
die de regie had over een groepje 
marionetten. ‘Moedertje Tijd’ kwam 
als eerste in haar op. En dan komt 

een bijzondere voorjaarsserie over 
scherfjes die je overval vindt en die 
ze heeft verzameld. “Ik doe ze in 
mijn zak, schilder ze en geef ze een 
plek in mijn tuin”, lacht ze. Joke kan 
niet anders dan alles met de ogen 
van een filosoof bekijken en tijdens 
het schilderen van de stukjes tegel 
drong zich een scheppingsverhaal 
aan haar op, dat ze ooit in een roman 
was tegengekomen. Vanuit de hemel 
was daarin alles naar beneden op 
aarde ‘gedonderd’ en in scherven 
uiteen gevallen. Joke: “Sindsdien 
vind je op aarde allemaal stukjes 
hemel en iedereen mag invullen wat 
dat voor hem betekent”. 

Diversiteit
In het ‘IJssel-hoekje’ is een drieluik 
van de IJssel een eye catcher. Door 
de driedeling heeft ze perfect de 
wijdsheid van de rivier uit kunnen 
beelden, omdat dit niet op één schil-
derij te vangen was. De afbeelding 
van de stofzuigende vrouw herbergt 
een achterliggende gedachte: een al-
ledaagse bezigheid die iemand ver-
leidt zijn gedachten alle richtingen 
uit te sturen. Bijzonder is de lijst 
met een tekst van het bekendste ge-
dicht van Rutger Kopland, die over-
leed in de tijd dat Joke het schilderij 
vervaardigde. De natuur heeft vaak 
model gestaan en haar ‘Tuinen’ zijn 
prachtig qua kleurstelling en de por-
tretten van kleindochters Emma en 
Sarah zijn levensecht en ontroerend. 
“Als ik in de herfst loop te sombe-
ren, dan ga ik de zomer schilderen 
om mezelf op te vrolijken”, lacht 
Joke. Haar gedachten vat ze ook re-
gelmatig in gedichten en korte ver-
halen. 

Een stokoud vrouwtje in 
Montpellier heeft model ge-

staan voor het ‘poppenspel’. 

Scratchproject Gloria van 
Vivaldi in dorpskerk
WILP.- Zaterdag 29 november pre-
senteert een scratchkoor van 80 zan-
gers in de dorpskerk vanaf 17.00 uur 
het Gloria van Vivaldi. De artistieke 
leiding van het koor, het jonge talen-
ten orkest en de solisten is die dag 
in handen van Jan Kleinbussink, di-
rigent en specialist oude muziek. Hij 
heeft een grote reputatie opgebouwd 
als organist, klavecinist en dirigent. 
Jan is daarnaast actief verbonden aan 
de Academie der Kunsten/Univer-
siteit Leiden, waar hij promovendi 
begeleidt. Het orkest wordt gevormd 
door master studenten Oude Muziek 
van het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag: een internationaal gezel-
schap van jonge talenten. De twee 
solisten zijn Margriet Stok en Anne-
mieke Brouwer. Wilp ontvangt hen 
met open armen! Er wordt weer een 
flinke toeloop verwacht. Vorig jaar 
was het scratchproject rond de Mes-
siah van Händel een daverend suc-
ces. De dorpskerk was vol. Kaarten 
zijn via e-ticketing te bestellen. Ga 
naar www.dorpskerkwilp.nl om 
zeker te zijn van een plaats. Vanaf 
16.30 uur is de dorpskerk open voor 
publiek.  Bij de lossen kaartverkoop 
geldt vol=vol. Toegangskaarten voor 
het concert  kosten € 10.00, inclusief 
en feestelijk drankje na afloop. Tot 
18 jaar is de entree gratis. 

Ring gevonden
TWELLO.- In het Spiegelbosje in Twello is een ring gevonden. Het betreft 
een stalen ring met daarin een Zirkonia steentje en aan de binnenkant een 
inscriptie. Voor meer informatie kunt u bellen met 06 10407395.

TOPSCORES

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
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Nike voetbal

999
VAN 1499 voor

Puma boxershorts

per 2 stuks, 
diverse kleuren

1299
VAN 1499 voor

Asics loopschoen

neutrale afwikkeling

7999
VAN 10999 voor

Dunlop tennisballen

tin van 4 stuks

1395
VAN 1650 voor

Du

tin

V

oor

http://www.dorpskerkwilp.nl


Lekker ontspannen 
na een drukke dag Volg ons ook op 

www.facebook.com/
EvennaarOonk

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

Sint Nicolaas puzzel 2
Let op! De vier puzzels in één keer inleveren!!

Op pagina 32 tm 40 staan diverse advertenties afgebeeld van Twellose ondernemers. Uit deze 
advertenties is een klein stukje afgedrukt in de vakken hieronder. Zoek de afbeelding bij de 
advertentie en zet achter het nummer in de kolom de naam van de adverteerder. Bewaar deze 
lijst goed, er volgen er nog twee! De laatste puzzel is op 3 december. Als u alle vier de puzzels 
heeft ingevuld, kunt u deze alle vier tegelijkertijd t/m 8 december, voorzien van uw naam, 
adres, opsturen naar het Voorster Nieuws, Stationstraat 17, 7391 EG Twello. Of inleveren bij 
het Voorster Nieuws of Boekhandel Oonk o.v.v. Sint Nicolaas puzzel. En u maakt kans op één 
van de TC waardebonnen t.w.v. € 100,- / € 50,- / € 25,- die beschikbaar zijn gesteld door de 
Twellose ondernemers en Voorster Nieuws.
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Markante Gebouwen Route

In Baarn hebben Ellen en Martin 
Key een riante villa bewoond, maar 
zochten voor rust en ruimte een 
Landhuis in deze omgeving. Ellen: 
“Dat beide dochters met de fiets naar 
school konden en er ruimte was voor 
onze paarden, behoorde tot de zoek-
criteria”. Het Hackforts Veenhuis – 
verbouwd tot kantoor door het wa-
terschap – verkeerde in uitermate 
slechte staat. Met een soort ‘rönt-
genblik’ zagen ze de mogelijkheden 
maar daarvoor moesten de mouwen 
stevig worden opgerold. Resultaat 
is een metamorfose met ongekend 
mooi resultaat en de historie is terug 
te vinden in veel details.

Geschiedenis
De naam Veenhuis werd al in 1298 
voor het eerst vermeld. Sinds 1385 
bekend als Overijssels leen en vanaf 
1435 in het bezit van het Deventer 
geslacht Van Twickelo. Bij verde-
ling van de nalatenschap van Hel-
mig van Twickelo in 1549 werd de 
boerenplaats opgesplitst. Het noord-
westelijke deel werd als Grotenhuis-
Veenhuis vererfd op het geslacht 
van Grotenhuis. De locatie van het 
huis (ofwel spijker), omgeven door 
een gracht, komt ongeveer overeen 
met de plek waar nu het gemeen-
tehuis staat. Het huis is rond 1810 
afgebroken.
Het zuidoostelijke deel, het Hack-
forts Veenhuis, werd toebedeeld aan 
Winolt van Twickelo, In 1578 ging 
het over op zijn dochter Megteld, 
gehuwd met jonker Johan Hackfort. 
Tot 1752 was het landgoed in het 
bezit van de familie Hackfort. Door 
het huwelijk van erfdochter Johan-
na Christina kwam het landgoed 
toen in handen van het geslacht 
Von Munnich. De bezitter van het 
andere Veenhuis kocht het in 1793 
en Freule van Lamsweerde werd 
eigenaresse in 1803. In het midden 
van de 19e eeuw komt het landgoed 
in bezit van familie van Hooff. Het 
zestiende-eeuwse huis werd in 1852 
vervangen door een nieuw landhuis 
en komt in 1917 in eigendom Maria 
Beata Kakebeeke-van Hooff, die het 
landgoed gebruikt als zomerverblijf. 
Vervolgens komt het in bezit van 
familie Ankersmit die het tot in de 
vijftigerjaren behield. Zij gaven in 
1932 architect Postma uit Deven-
ter opdracht een nieuw landhuis te 
ontwerpen dat gebouwd werd op de 
oude funderingen. Familie Ankers-
mit verkocht het huis aan de firma 
Grundig en het wordt ingericht als 
weekend- en werkhuis met galerie 
en hoorzalen voor muziekopnames. 
BN’ers als Willem Duys en Pim Ja-
cobs kwamen over de vloer. Het 
pand is vervolgens door Waterschap 
aangekocht en is er een kantoorge-
bouw naast geplaatst. Sinds 2003 is 

het landgoed in privébezit en de bui-
tenplaats door de huidige bewoners 
in oude luister hersteld.

Geen opknapbeurt maar 
omvangrijke renovatie
Het huis verkeerde in slechte staat 
en is volledig gesloopt aan de bin-
nenkant. Oude foto’s laten zien dat 
Ankersmit het vorige huis had af-
gebroken en een nieuw huis onder 
architect en industrieel ontwerper 
Postma had laten zetten met stalen 
kozijnen en rolluiken. Nv Grundig 
heeft het pand gemoderniseerd maar 
aan instandhouding van originele 

elementen hechtte men toen weinig 
waarde. Echtpaar Key is ondanks 
alle grondige en vakkundige voorbe-
reidingen tegen veel ambtenarij aan-
gelopen. “Het pand zou een verrij-
king worden voor de omgeving, de 
plannen waren klaar en ondanks het 
feit, dat het geen monumentenstatus 
heeft, zou de bouw door veel tegen-
werking járen duren”, verzucht de 
heer des huizes. Het echtpaar heeft 
het huis in de stijl van 1850 gere-
noveerd. Darbij werd ook de lelijke 
stalen trap uit de jaren 50 vervangen 
door een stijlvolle trap die bij het 
huis hoort. De op een tekening aan-
gegeven woonhal met openhaard-
partij werd in ere hersteld. Aan de 
zuidkant is een serre aangebouwd, 
geplaveid met oude Engelse tegels 
uit 1915, die de landelijke look ver-
sterken. Hier komt het daglicht in 
grote hoeveelheden binnen. Middel-
punt is de oude blondhouten vleu-
gel. Saillant detail: het instrument 
komt uit de bar van Hotel Opduin in 
Texel. Het uitzicht vanuit de serre is 
oogverblindend mooi en de vlonder 
in de vijver herinnert nog aan de on-
ooglijke kantoren, die het echtpaar 
heeft af laten breken. 

Tijdloze klasse 
Binnen openbaart zich een wereld 
van tijdloze klasse. De keuken lijkt 
origineel, maar is nieuw in oude 
stijl. Alleen een Miss Marple van 
de architectuurvervalsing zou dit 
geheim kunnen ontmaskeren. Nos-
talgisch koper blinkt aan de muur. 
Bij de keuken is een oude dienstbo-
detrap, die helemaal tot in de punt 
van de toren leidt, versierd met een 
prachtige windvaan, voorstellende 
een boerenkar met paarden. De bij-
keuken, vroeger voorzien van wc, 
diende als dienstmeidenkamer. In 
de antichambre zijn de ingebouwde 
kasten, vol met souvenirs afkomstig 
van plaatsen waar ze hun voetaf-
drukken hebben achtergelaten, een 
eye catcher. Een mix van verschil-
lende culturen en vondsten uit alle 
werelddelen, geplaatst met een uit-
muntend gevoel voor de juiste ob-
jecten op de juiste plek. Muren en 
boekenkast in de studiekamer met 
openhaard zijn gedompeld in os-
senbloedrood en de opvallend grote 
tafel van cuba-mahonie in de eetka-
mer biedt plaats aan wel 20 culinaire 
gasten. In alle vertrekken tref je een 
met veel gevoel samengesteld interi-
eur aan, wars van alle modegrillen 
en trends. De klassieke inrichting 
refereert aan extravagante interieurs 
van rijke landhuizen van weleer. Op 
de bovenverdieping zijn de slaap-
vertrekken en diverse badkamers in 
oude stijl. Op zolder bevinden zich 
nog een logeerkamer met badkamer, 
een speelkamer, werkkamer en op-
slagruimtes. 

Tuinlandschap
De parktuin was in tijden van wel-
eer een Engelse landschapstuin. 
Echter: daar was niets meer van 
over. 50 jaar was er geen onder-

houd gepleegd en de achterstand 
in boomaanplant en snoeiwerk was 
nauwelijks te overzien. Er was veel 
opknapwerk, de oprijlaan moest ge-
snoeid worden en bomen werden 
bij geplant. Een stel mooie, grote 
beuken was niet meer te redden. De 
waterhuishouding onder invloed 
van de IJssel vormt onveranderd 
een probleem en dat is voor vele 
bomen funest. “Onze weekenden 
zijn werkweekenden”, zegt het 
echtpaar, “Je bent hier nooit klaar”. 
Maar ruimte en ligging - buitenaf 
maar toch dichtbij - behoren tot 
hun voorkeuren. De tuin herbergt 
een rijke flora en fauna. IJsvogels, 
uilen, roofvogels, eekhoorns, hazen, 
vossen en wezels zijn geen uitzon-
dering. De kippen gaan dan ook ’s 
nachts op stok. De parktuin is een 
arboretum met vele oude bomen. 
Onder andere een vaantjesboom, 
bekend door zijn bloeiwijze, waar-
bij de twee grote schutbladeren aan 
zakdoekjes doen denken. Wekpot-
ten in de kelder met gewelven wa-
ren stille getuigen van een grote 
moestuin met kassen van de familie 
Ankersmit, die op oude foto’s nog te 
zien zijn. 

TWELLO.- het knisperende haardvuur in de salon zorgt op deze gure 
herfstdag voor gerieflijke warmte en romantiek. Dochter jessica zit voor 
de buis op de gezellige relaxbank, de ultieme uitspanplek, terwijl oud-
ste dochter jennifer net thuiskomt van haar dagelijkse ritje op het paard 
en een boel te vertellen heeft. 

De landelijke keuken in ere hersteld. 

Een landhuis met kasteelallure. 

Verder kijken met Christine Engel-Paulson 

Is geluk te meten?
TWELLO.- Op het snijvlak van geest en lichaam, waarin spiritualiteit 
een grote rol gaat spelen zoeken mensen wegen om deze spiritualiteit 
door meditatie en expressie te vertalen in de praktijk van alle dag. Zon-
dag 30 november : Christine Engel  over ‘het meetbare geluk’.

Na de succesvolle start van  ‘Verder 
kijken op zondag’ op 26 oktober met 
Jose Starmans  laat Christine Engel-
Paulson zien hoe geluk bij jezelf te 
toetsen is. Ze vraagt zich af wat  ge-
luk is in het dagelijkse leven. Wie en 
wat  bepaalt geluk? Hoe kan je geluk 
meten? Wie wil er niet gelukkig zijn? 
Maar wat is geluk? Een positieve 
emotie, een kwaliteit van leven, van 
de persoon, van de omgeving? Soms 
kunnen wij ons ongelukkig voelen, 
terwijl wij voor de buitenwereld 
niets te klagen hebben. Hoe kunnen 
wij geluk meten? Immers : meten is 
weten. Vanuit vele verschillende in-
valshoeken zoals; de filosofie, religie, 
wetenschap, wordt geluk bekeken en 

geanalyseerd. In een combinatie van 
deze invalshoeken is een methode 
ontwikkeld waarbij jezelf kunt toet-
sen, en verbeteren. Voor deze bijeen-
komst zijn nog drie plaatsen beschik-
baar. Verder kijken dan je gewend 
bent, op zondag van 11.30 uur tot 
13.30 uur in de huiskamer van Wiel 
Palmen, in Twello. Een eenvoudige 
maar voedzame lunch wordt gratis 
aangeboden. Er wordt alleen een bij-
drage gevraagd naar draagkracht voor 
het werk van stichting Hatemalo Ne-
pal. Aantal deelnemers tussen zeven 
en tien. Opgeven: e-mail: palme060@
gmail.com of (0571) 27 29 11/06 
27028796. Aanmelden kan tot vrij-
dagochtend 12.00 uur.

Vogelshow De Gekleurde Zanger: 
een bonte mengeling van kleuren

 
TWELLO.- Afgelopen weekend 
hield Vogelvereniging De Gekleurde 
Zanger haar jaarlijkse show. De za-
len van brasserie Korderijnk waren 
het onderkomen van 369 tropische 
vogels, parkieten, kanaries en Eu-
ropese Cultuurvogels en werden 
belangstellenden in de gelegenheid 
gesteld kennis te nemen van deze in-
teressante hobby.
Voor het publiek de gelegenheid 
kreeg al dit fraais te aanschouwen 
waren de keurmeesters al in touw ge-
weest om hun professionele oog over 
de ingebrachte vogels te laten gaan. 
De algehele indruk viel bijzonder po-
sitief uit, zodat de leden het bewijs 
geleverd kregen goed met hun hobby 
bezig te zijn en de dieren bij hen in 
goede handen zijn. Voorzitter Dick 
van Huffelen toonde zich opgetogen 

over de alweer 51e editie van deze 
Vogelshow. “Dankzij een perfecte lo-
catie (brasserie Korderijnk) lukt het 
ons wederom een mooie show te rea-
liseren. De zes keurmeesters hebben 
de kwaliteit van de vogels als zeer 
uitzonderlijk beoordeeld. Het pun-
tentotaal van maar liefst 93 toont aan 
dat onze leden alles op alles zetten 
om hoog te scoren.” Dat werd nog 
eens ondubbelzinnig bewezen door 
de inzending van Jan Korten, met 
zijn Gloster Consort (Postuur Kana-
rie) werd hij Algemeen Kampioen en 
kreeg het Bondskruis overhandigd.
Door de plotselinge uitbraak van de 
vogelgriep werd er een landelijk ver-
voersverbod ingesteld voor pluim-
vee. Hierdoor werd De Gekleurde 
Zanger genoodzaakt de vogelshow 
op zondag af te gelasten. 

Algemeen Kampioen: De Gloster Consort (Postuur 
Kanarie) van inzender Jan Korten.

Schrijf je in voor de 
open marathon
DEVENTER.- De Deventer IJsclub en Sport- en Belevingscentrum De Scheg 
organiseren in het schaatsseizoen 2014-2015 twee open marathons voor re-
creatieve schaatsers. De eerste wedstrijd wordt verreden op zaterdagavond 
22 november aanstaande en de tweede wedstrijd staat gepland op zater-
dagochtend 21 februari 2015. Voor de wedstrijden kunnen alle recreatieve 
schaatsers zich inschrijven. Op zaterdag 22 november begint de marathon 
om 21.15 uur. Dames en heren rijden gelijktijdig. De dames rijden 35 ronden. 
Bij de heren is het aantal te verrijden ronden 50.
 
Wedstrijdregels
Voor de veiligheid zijn scheenbeschermers, muts en handschoenen ver-
plicht. Om de overige rijders de ruimte te geven, moeten schaatsers die op 
meer dan een ronde achterstand van het peloton komen op een gegeven mo-
ment de marathon verlaten. De scheidsrechter bepaalt het precieze moment, 
afhankelijk van het wedstrijdverloop. Uiteraard laat hij iedereen zo lang mo-
gelijk meedoen. De inschrijving staat open voor alle recreatieve schaatsers 
die al of niet in clubverband schaatsen of trainen. Deelnemers hoeven geen 
lid te zijn van de Deventer IJsclub. Deelname is kosteloos. Toeschouwers 
zijn natuurlijk welkom en ook zij kunnen kosteloos naar binnen. Inschrijven 
voor de eerste marathon is mogelijk tot en met woensdag 19 november via 
www.deventerijsclub.nl. Op die website zijn ook alle details te vinden. 

mailto:palme060@gmail.com
mailto:palme060@gmail.com
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Bruntink      Velco
groene techniek

JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!
AN DE CROON

Stefan Groothuis
Jan Timmermans Modestoffen
Mevr. van Grieken

Ambachtelijke Bakkerij Bril
Kick Scholten
Bert van den Beld

VOORST

BUSSLOO

VOORST

E E N  B I J Z O N D E R E  K E U K E N

RESTAURANT TAVERNE

BOOGMAN

ARNHEM

De       Tuinen van Bert Loman
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Autobedrijf  Vos
VOORST

Syb van der Ploeg
Jan Terlouw

Stefan Groothuis
Jacques Herb

Ambassadeurs Jos Penninx



Survivalrun van collega instelling 
De Hoenderloo Groep prooi voor De Beele?

Pluryn; De Beele en De Bolster maken deel uit van Pluryn. Pluryn ondersteunt ruim 3000 
mensen met een beperking bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd vanuit meer 
dan 140 locaties in Gelderland, Noordoost Brabant en Noord Limburg. www.pluryn.nl

Buren van De Beele is een netwerk van circa 70 bedrijven, organisaties en particulieren. Deze 
‘betrokken partijen’ bieden middelen (in geld of producten) om activiteiten te ontwikkelen 
die gericht zijn op de verbinding van de jongeren van De Beele en De Bolster met hun 
omgeving en vice versa. Hierdoor groeit het vertrouwen in zichzelf, de omgeving en hun 
toekomst. www.burenvandebeele.nl 

Deze pagina’s zijn mogelijk gemaakt door BvdB
Buren van De Beele
BvdBB

Ook lid worden van ‘Buren van De Beele’?

Als bedrijf of organisatie, maar ook als particulier kunt u lid worden 
van ‘Buren van De Beele’. Door een donatie van minimaal 250 euro 
(dat kan ook in producten of diensten zijn) ondersteunt u de jongeren 
van De Beele bij hun welzijn en bij de realisatie van hun 
toekomstperspectieven. 

Bovendien krijgt u er wat voor terug, waaronder:
-  Meedoen met ‘Buren van De Beele’ is een uitermate geschikte 

mogelijkheid om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) vorm te geven en zichtbaar te maken voor de omgeving

-  Viermaal per jaar wordt uw naam en/of logo gepubliceerd in de 
uiting van ‘Buren van De Beele’ in het Voorster Nieuws (oplage: 
13.800 huis-aan-huis).

-  Tweemaal per jaar bent u welkom voor een exclusieve ‘Be(e)
levenisdag’, die garant staat voor een speciale ervaring. Voor info 
mbergh@pluryn.nl Tel. 0612962270

BvdB
Buren van De Beele

B

Zaalvoetbal: Eerbeekse Boys 1 
komt langs op De Beele

Al maanden is ze aan het trai-
nen met een groepje. Corinne 
de Haas, V&R medewerker bij 
De Beele, is de drijvende fac-
tor achter het steeds populair-
der worden van de survival bij 
de jongeren van De Beele.

Klimmen en klauteren 
is zeker niet het enige 
wat survival inhoud. Je 
lichaam op de juiste 
manier gebruiken, je 
grenzen verleggen en 
samenwerking om 
met z’n allen tot één 
hetzelfde doel te ko-
men zijn de meest 
belangrijke facetten 
van survival.

Maar waar wordt getraind, 
worden er ook wedstijden ge-
lopen, zo dacht de Haas we-
tende dat collega instelling 
De Hoenderloo Groep een 
jaarlijkse survivalrun organi-
seert. Er werd dus getraind, 

ingeschreven en uiteindelijk 
afgerezen naar Hoenderloo. 
6 jongeren, Corinne en Max 
(stagiair) vormden het enige 
team van De Beele tussen de 
30 ingeschreven  teams van 
De Hoenderloo Groep. Er 
werden hoogtes overwonnen, 
kou en water getrotseerd, 
door de modder gebanjerd 
maar vooral erg veel samen-
gewerkt. Het was dan ook 
fantastisch om te zien dat de 
trainingen z’n vruchten aan 
het afwerpen was.

Na kilometers rennen en hin-
dernissen was daar dan uit-
eindelijk de bel. Na het klin-
ken van de bel werd de tijd 

gestopt en was er ruimte voor 
trots, voldoening en om bij te 
komen.
Vanuit de organisatie was er 
een heerlijke barbecue geor-
ganiseerd om weer op krach-
ten te komen en om met ie-
dereen na te praten over de 
fantastische prestatie.

De Beele werd uiteindelijk 4e, 
maar meedoen was belangrij-
ker dan winnen.

Op uitnodiging van Pluryn 
kwamen er op 22 oktober 
vijf spelers van Eerbeekse 
Boys 1 langs om het in de 
zaal op te nemen tegen 
een jongeren team van De 
Beele. De jongeren die ge-
selecteerd waren vanwege 

de goede ontwikkelingen het 
afgelopen jaar kregen deze 
avond de kans dat aan de rest 
te laten zien.
De wedstrijd verliep uiterst 
sportief en er werd over en 
weer heerlijk voetbal ge-
speeld. Zo werd er bij het 

team van De Beele zicht-
baar gebruik gemaakt 
van elkaars kwaliteiten en 
werd er geholpen op mo-
menten als het even niet 
lekker liep.
Uiteindelijk was het Eer-
beekse Boys die na een 
spannende pot zaalvoet-
bal met een kleine over-
winning de kleedkamer 
instapte. De teleurstel-
ling was zichtbaar bij het 
team van De Beele, maar 
het verlies werd met alle 
sportiviteit genomen. Na 
het schudden van elkaars 
handen werd er nog lang 
na gesproken over de 
wedstrijd.

Samenwerking Pluryn 
De Beele en V.V. Voorst
Voetbalvereniging Voorst en Orthopedagogisch behandel-
centrum Pluryn De Beele zijn naaste buren en werken al 
jaren samen. De pupillen van V.V. Voorst kunnen bijvoor-
beeld trainen in de gymzaal van De Beele als dat door win-
terse weersomstandigheden niet op het veld kan. En de 
jongeren van De Beele kunnen tweemaal per week sporten 
op een veld van V.V. Voorst.

De begeleiding van De Beele is er op gericht jongeren voor 
te bereiden op het sporten bij externe verenigingen zoals 
V.V. Voorst. Het sociaal omgaan met teamleden, het goed 
verwerken van kritiek, mentale weerbaarheid en randvoor-
waarden zoals op tijd komen en representatief optreden 
zijn allemaal facetten die worden aangesneden.

Goed samenwerken vereist duidelijke afspraken. Daarom 
is in 2011 een samenwerkingsovereenkomst tussen V.V. 
Voorst en De Beele afgesloten waarin alle aspecten van 
de samenwerking zijn beschreven, inclusief de procedures 
en functies die daarin een rol spelen. Dit werkt goed in 
de praktijk. Jongeren van De Beele spelen al jaren mee in 
teams van V.V. Voorst en veelal gaat dit zonder problemen. 
Momenteel spelen bij V.V. Voorst zeven jongens, twee 
meisjes en één oud-bewoner van De Beele.

De samenwerking is recent verder versterkt door plaatsing 
van een sponsorbord van  De Beele bij het hoofdveld van 
V.V. Voorst. Al met al een samenwerking waar beide buren 
trots op kunnen  zijn.
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Intercoating BV
7396 BM Terwolde
t 0571 291480
info@intercoatingterwolde.nl
www. intercoatingterwolde.nl

Niet het aantal telt, maar de aandacht!

Wij hanteren korte levertijden.

Sterk in het op kleur
brengen van al uw
aluminium- en
metalen onderdelen.

www.bouwbedrijfvdbeek.nl

BOUWBEDR I J F

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

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

TERWOLDE 0571 - 29 20 96Voor al uw interieurwerk op maat
Voor zowel zakelijk als particulier

Twelloseweg 77G

7396 BM  Terwolde
t (0571) 27 13 22 i www.ibpinterieurbouw.nl

e info@ibpinterieurbouw.nl

TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

Presenteren zich

 

TERWOLDE/
NIJBROEK

Ondernemers

Presenteren zich

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

(geschikt voor startende ondernemers!)
Produc g 2 2 k oor
Produc g 2 2 k oor
Produc k 2

Twelloseweg 93
7396 BM Terwolde

t 0571 - 29 14 80 info@leurinkvastgoed.nl
www.leurinkvastgoed.nl

PRODUCTIE/OPSLAGRUIMTE
TE HUUR OP EEN A1/A50 LOCATIE?

Camping De Scherpenhof, Bandijk 60 Terwolde, tel. 0571-291731 www.scherpenhof.nl

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

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

€19.50

€8.50

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

Tweede Single Event in Apeldoorn
APELDOORN.- Op vrijdag 28 november aanstaande is er voor singles 
de tweede editie van het Single City feest. Single City feest is ongedwon-
gen, verrassend, met goede muziek en heeft telkens een andere wereld-
se stijl en bijpassende elementen. het tweede feest staat volledig in het 
teken van Dubai, want waar anders dan in ‘Definitely Dubai’ ontmoet je 
leuke singles tijdens een perfecte avond uit. 

Single City feest is vorig jaar voor 
het eerst in Apeldoorn gegeven. De 
organisatie is in handen van Ma-
rian Krook-Lievestro, eigenares van 
Stralend Middelpunt. Het idee ont-
stond begin 2013, toen drie single 
vriendinnen gingen eten bij Marian 
en haar man. Ze vonden dat er te 
weinig originele en ongedwongen 
mogelijkheden waren om andere 
singles in Apeldoorn en omgeving 

te ontmoeten. Ook de mannelijke 
singlevrienden deelden die mening. 
Allemaal leuke mensen met een 
vaste vriendenkring, goede baan 
en een prima leven. Marian Krook-
Lievestro: “Al snel ontstond het idee 
voor een feest, maar wel met een bij-
zondere invulling. Elk feest krijgt 
daarom een ander werelds thema 
en heeft een aantal verrassende ele-
menten.” 

Single City Dubai
De keuze voor het tweede thema 
was eenvoudig. Marian: “Dubai is 
de nieuwste ‘place to be’. Het is exo-
tisch, trendy, vriendelijk, groots en 
toch sfeervol. Traditie en toekomst 
ontmoeten elkaar hier, in glamour 
style en in oases van rust. In Dubai 
verveel je je nooit. Je kunt je er in 
je eentje prima vermaken en tegelij-
kertijd ontmoet je gemakkelijk leuke 
nieuwe mensen. Dat is ook de sfeer 
van Single City Dubai. Elke single is 
van harte welkom, zowel alleen als 
met andere singlevrienden of vrien-
dinnen. We hebben leuke Dubai style 
elementen, exotische hapjes en lek-
kere muziek van DJ Feike. Daarmee 

Verkoop afgeschreven 
media in bibliotheek
TWELLO.- In bibliotheek begint vanaf zaterdag 22 november de verkoop 
van afgeschreven media boeken. Er is weer een groot en gevarieerd aanbod. 
Naast romans, informatieve boeken, tijdschriften, strips en dvd’s voor vol-
wassenen zijn er ook boeken voor de jeugd. De bibliotheek is geopend van 
11.00 uur tot 14.00 uur. Donateurs van de Boekenvrienden, kunnen op ver-
toon van hun lidmaatschapskaart, al om 10.30 uur terecht. Zie ook www.
bibliotheekbrummenvoorst.nl 

is er voor elk wat wils en leer je snel 
andere mensen kennen.” 
Single City feest vindt plaats in het 
Stadscafé en biedt ruimte aan onge-
veer 125 leuke singles. De entreeprijs 
is € 12,50 via de site tot vrijdag 28 

november 15 uur en € 17,50 tijdens 
het feest bij de kassa aan de deur. Dit 
is inclusief welkomstdrankje, hapje, 
garderobe en verrassing. Voor infor-
matie en ticketverkoop: www.single-
cityfeest.nl.

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.singlecityfeest.nl
http://www.singlecityfeest.nl
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Piet Steures: veranderingen in het 
onderwijs vallen niet altijd goed

Wandelend door de gemeente 
Voorst ontmoet Wiel Palmen 
personen die volgens hem iets 
te vertellen hebben.  Gerda 
Jacobs maakt de foto. Van-
daag een gesprek met Piet 
Steures, oud-docent Duits.

‘In de jaren zestig werd er toch 
nog een beetje raar opgekeken als 
je Duits ging studeren. In 1964 
ging ik naar de katholieke univer-
siteit in Nijmegen.  Als voorbeeld 
noemt Piet Steures  de reacties, 
toen Nederland in 1974 verloor 
van Duitsland om de wereldtitel 
voetbal. ‘Nou, toen was er dezelf-
de geprikkelde stemming tussen 
beide landen, weliswaar iets an-
ders van toon, als na de oorlog.’ 
Piet moet wel zijn leerlingen ge-
boeid hebben, want eenmaal aan 
het woord, laat hij je niet los en 
vertelt over zijn leven en lera-
renperiode met zo een enthousi-
asme dat je je begint af te vragen 
waarom hij eerder met pensioen 
gegaan is. 

Na het afstuderen viel Piet gelijk 
in de prijzen.  Oprichter en rec-
tor van der Linden had in 1958 
het katholieke Veluws college 
in Apeldoorn opgericht. In 1970 
zocht de school een docent Duit-
se taal. Iemand wees op de jonge 
pas afgestudeerde Piet. ’En zo 
kwam ik in Apeldoorn terecht en 
bleef daar werken tot mijn pen-
sionering.’ Datzelfde overkwam 
zijn vrouw Annemieke. Zij werd 
docente Engels. Ook zij bleef tot 
Piet afzwaaide.
Leraar was hij met hart en ziel. 
Trots ook op zijn school, omdat 
hij de kans heeft gekregen mee 
te werken aan de op- en uitbouw 
van het katholieke college.
Na het gymnasium zou hij eigen-
lijk klassieke talen gaan studeren, 
Latijn en Grieks. ’Maar wie sprak 
die dode talen nog.  Alleen inte-
ressant voor een bepaalde boven-
laag van de bevolking’. 

Show
Hoe kun je nou een interessant 
gesprek hebben over een taal! 
Voor Piet Steures geen probleem. 
Hij verweeft grapjes met uitleg, 
zodat het lijkt of je constant een 
les krijgt in grammatica. Met het 
elan van een flamboyante zuider-
ling vertelt hij over het belang 
van de hoofdletter bij zelfstandige 
naamwoorden, het voorbeeld dat 

hij ook vertelde aan zijn leerlingen 
is er een van onbevangen openhar-
tigheid, te leuk om het hier niet te 
vermelden Piet: ’neem de zin ‘Helft 
den armen Vögeln: help de arme 
vogels. Maar schrijf je Helft den Ar-
men vögeln, dan wordt het help de 
armen vrijen. Wat nogal een verschil 
maakt.’ Met al die grapjes leerde hij 
wel zijn leerlingen de Duitse taal. 
De verandering in het onderwijs in 
de jaren tachtig toen leerlingen hun 
vakken zelf konden kiezen heeft hij 
dan ook niet toegejuicht. Deed eer-
der veertig procent van de leerlin-
gen examen in het Duits, nu is het 
nog maar twaalf procent. Hetzelfde 
geldt voor de Franse taal. Eerder 
werd examen gedaan in Engels, 
Frans en Duits. Als de leerlingen nu 
Duits kiezen, nemen ze geen Frans 
in hun pakket en omgekeerd. Die 
verandering en de afname van de 
belangstelling voor zijn vak gaven 
de doorslag dat hij vijfenvijftig jaar 
oud, de schoolperiode afsloot ‘om 
volop aan iets nieuws te beginnen. 
Ik drijf op enthousiasme en energie. 
Het minder daarvan wilde ik niet 
meemaken. Dat geldt ook voor de 
component  literatuur. Wat me ook 
niet aanstond was de onvermijde-
lijke computer binnen het schoolge-
beuren.‘ 

Duits heeft prioriteit
De literatuur houdt hij bij en ze-
ker de moderne. ‘Omdat ik bijna 
alleen maar boeken in de Duitse 
taal lees is er bijna niemand met 
wie ik over literatuur kan praten.’ 
Alleen daarom al vindt hij het 
de moeite waard regelmatig een 
uitstapje te maken naar het zoge-
naamde leescafe in Amsterdam, 
waar recent uitgegeven literaire 
Duitse boeken in het Duits worden 
besproken. Nederlandse schrijvers 
bereikt hij met een omweg. Deze 
zijn nogal populair in Duitsland. 
Veel van hun boeken zijn vertaald 
zoals die van Cees Nooteboom en 
Harrie Mulisch. Die sympathie 
is vooral te danken aan de ‘Kul-
turpapst’  Marcel Reich-Ranicki ( 
Wloclawek 2 juni 1920 – 18 sep-
tember 2013, Frankfurt am Rein), 
een gerenommeerd Duitse litera-
tuurcriticus. ‘Deze Reich-Ranicki 
kon je carrière als auteur maken 
en breken. Hij had een bijzondere 
waardering voor de  Nederlandse 
literatuur. Vandaar misschien die 
Duitse belangstelling.’

Verschil
Er is natuurlijk een verschil tussen 
de literatuur van beide landen. 
Onze Nederlandse literatuur is 
lichter van toon, meer toegankelijk 
voor het publiek. Misschien komt 
het ook hierdoor dat Nederlandse 
schrijvers in Duitsland zo popu-
lair zijn. De Duitstalige literatuur 
vergt meer van de lezer, is minder 
‘Unterhaltung’ gericht. Met lezen, 
tuinieren en vrijwilligerswerk 
voor ouderen vult hij nu ‘zijn’ tijd. 
’En met veel reizen naar met name 
Duits-of Engelstalige gebieden.’ 
Het vrijwilligerswerk voor oude-
ren heeft zijn grote belangstelling. 
‘Dit werken met ouderen boeit me 
nog meer dan het voorbije leraar-
schap. Kom nog maar eens terug 
om hierover te praten,’ roept hij 
bij het afscheid nemen toe. 

 .  

Vrouwen van Nu krijgen uitleg 
over de midwinterhoorn
VOORST.- De maandelijkse afde-
lingsavond werd verzorgd door de 
Reurlse Midwinterhaorn Blaozers 
die verhalen vertelden en uitleg ga-
ven hoe een hoorn gemaakt wordt 
en waar die voor gebruikt worden. 
De hoorn is een traditioneel houten 
blaasinstrument, deze is van licht 
gebogen berk, elzen of wilgenhout. 
Een andere houtsoort is te zwaar 
om te dragen. Het mondstuk (ook 
wel happe genoemd) is gemaakt 
van vlier of een andere houtsoort. 
Iedere speler heeft een eigen happe 
. De tonen worden gevormd door 
de spanning van de lippen. Zeven 
natuurtonen kunnen hierop gebla-
zen worden. Soms zie je dat er een 
hoorn boven een waterput ligt: dit 
is een natte hoorn en die is te zwaar 
om te dragen. Bij natte hoorns wordt 
op de zaagsnede een mattenbies 
gebonden zodat de twee helften te-
gen elkaar vast gaan zitten. Groten-
deels worden er tegenwoordig droge 
hoorns gemaakt, deze worden aan 
elkaar gelijmd. Om ze luchtdicht te 
maken worden de hoorns in water 

gelegd,  ongeveer zes tot acht maan-
den. Een hoorn maken gaat als volgt:   
Berk schillen, drogen, vierkant  ma-
ken, rondingen maken, half door-
zagen, uithollen, aan elkaar lijmen 
en buitenkant bewerken.  Totaal 
ongeveer 40 tot 45 uur. Tussendoor 
werden verschillende hoorns ge-
probeerd ook door sommige leden. 
Het viel niet mee om er geluid uit 
te krijgen.  De hoorn werd gebruikt 
als communicatiemiddel. Midwin-
terhoornblazen was wat men dacht 
een oude traditie om geesten angst 
aan te jagen. Het geluid draagt ver, en 
eenmaal gehoord vergeet je het nooit 
meer.  Tegenwoordig kun je in de ad-
vent periode verschillende Midwin-
terhoorntochten wandelen in Twen-
te, Achterhoek, het zuidoosten van 
Drenthe en  ook wel eens op de Ve-
luwe. Na een interessante avond nam 
de voorzitter afscheid van de heren. 
Activiteiten: Op 10 december gaan de 
dames kerstbakjes maken, opgeven 
bij de tuincommissie. Op 15 decem-
ber is de kerstviering met medewer-
king van ” The Neighboursisters “.

VoorleesExpress Voorst zoekt vrijwilligers
TWELLO.- VoorleesExpress is een project waarbij jonge Nederlands-
talige of anderstalige kinderen met een taalachterstand wekelijks in 
hun thuissituatie worden voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. 
De vrijwilliger leest voor aan kinderen vanaf 2 t/m 8 jaar in gezinnen 
waar weinig Nederlands wordt gesproken.  De vrijwilliger komt eens 
per week met boekjes thuis in het gezin. Een voorleestraject duurt een 
half jaar. 

Naast het bieden van (voor)leesple-
zier aan de kinderen, is dit project 
gericht op ouders om hen te motive-
ren taal aan hun kind aan te bieden. 
Dit stimuleert de taalontwikkeling 
van kinderen én daarmee hun mo-
gelijkheden in de maatschappij. Bij 
elke voorleesbijeenkomst van on-
geveer één tot anderhalf uur is één 
van de ouders aanwezig en doet zelf 
mee. Zo brengt dit voorleesproject 
mensen van verschillende culturen 
met elkaar in contact. 
De vrijwilliger (minimaal 18 jaar) 
brengt het enthousiasme over aan 
kinderen om voor te lezen. Zij/hij 
betrekt ouders bij het voorlezen en 
bouwt daarmee een band op met de 

gezinnen. Wenselijk is een open hou-
ding, het vloeiend spreken van de 
Nederlandse taal, enthousiasme over 
(voor)lezen en boeken, betrouwbaar-
heid, affiniteit met kinderen, mak-
kelijke omgang met jonge kinderen 
van 2 t/m 8 jaar, de bereidheid om 
in samenspraak op een ‘voorleestijd-
stip’ naar een gezin in de gemeente 
Voorst te gaan, flexibiliteit en creati-
viteit, bereidheid om te communice-
ren met mensen uit andere culturen 
en uit andere milieus. 

Wat houdt deelname in? 
Deelname aan een informatiebijeen-
komst voor alle vrijwilligers, aan 
scholing ‘Interactief voorlezen en 

boekkeuze’, de uitvoering van taken 
volgens richtlijnen/ afspraken van 
het project. Rekening houden met 
eigen gewoonten tijdens de gezins-
bezoeken waar de vrijwilliger te gast 
is (b.v. schoenen uit doen bij islami-
tische gezinnen, gepaste kleding). 
De vrijwilliger is geen sociaalwer-
ker: zij/hij komt alleen om voor te 
lezen in de thuissituatie. Signaleren 
en doorgeven aan de projectleider 
als er andere zaken spelen. Contact 
onderhouden met de projectleider 
en deze op de hoogte houden hoe 
het voorlezen en het contact in het 
gezin verloopt. Als vrijwilliger ben 
je verzekerd volgens een vrijwil-
ligersverzekering. Meer informatie: 
www.voorleesexpress.nl en Biblio-
theek Twello: (0571) 27 23 38 of   
mail naar: A.vanDoorn@biblio-
theekbrummenvoorst.nl of bel 06- 
33830765. Dit voorleesproject wordt 
voorbereid in het najaar 2014 en 
zal starten in 2015 in de gemeente 
Voorst.

Actie voor de Voedselbank Deventer week verlengd
TWELLO.- De diaconie van de Pro-
testantse Gemeente Twello heeft 
de actie om zo veel mogelijk lang 
houdbaar broodbeleg in te zamelen 
voor de Voedselbank Deventer met 
een week verlengd. Want het is de 
bedoeling dat kwetsbare kinderen 
die afhankelijk zijn van de voedsel-

bank ook eens brood kunnen eten 
met iets lekkers. 
Gunt u het deze kinderen ook? 
Doe dan mee en breng wat u wilt 
bijdragen naar het stiltecentrum 
van de Dorpskerk of naar gebouw 
Irene, Dorpsstraat 10 en 8. Tot en 
met zondag 23 november staan daar 

winkelkarren voor alle hagelslag, 
pindakaas, jam, vlokken, schudde-
buikjes en schenkstroop. Deze za-
ken en ander houdbaar broodbeleg 
kunt u niet alleen op zondag bren-
gen, maar ook door de week in de 
tijd dat het stiltecentrum en Irene 
open zijn. 

Spierbundels schitteren 
op kalender
 

REGIO.- Twaalf uitverkoren knappe 
mannen schitteren op de Horse and 
Hunk kalender speciaal voor het goe-
de doel Brooke Hospital for Animals. 
Deze stichting zet zich in om paarden 
en ezels gratis medische hulp te ge-
ven in landen zoals Egypte en Paki-
stan. En die hulp is hard nodig want 
als het dier niet kan werken door 
bijvoorbeeld een wond dan heeft het 
gezin ook geen inkomsten. De Horse 
and Hunk kalender wordt dit jaar 
voor de zesde keer uitgegeven. De 
jonge ondernemers Fianne Imminga 
en Mandy Pijnappel zijn zeer trots 

op het resultaat: ‘We hebben dit keer 
de kersverse acteur uit Goede Tijden 
Slechte Tijden weten te strikken voor 
de kalender, Miro Kloosterman. Dit 
jaar staat er nog een BN-er op de ka-
lender: ‘We hebben Ron Link op een 
steigerend paard, zelfs als je niet van 
paarden houdt is het spectaculair 
om naar te kijken. De foto’s zijn wel-
licht pikant maar zeker niet aanstoot 
gevend of ordinair. De kalender is te 
koop via de website www.horseand-
hunk.nl en in verschillende winkels 
door het gehele land. De verkoop-
punten zijn op de website te vinden.
 

Ken uw konijn of cavia
KLARENBEEK.- Dierenbescherming OverGelder organiseert op woensdag-
avond 26 november, van 19.30 tot 22.00 uur (incl. pauze), een interessante 
lezing over konijnen/caviagedrag in asiel De Kuipershoek aan de Kuipersdijk 
11. Konijnen en cavia’s zijn intelligente dieren, waarbij verveling kan optre-
den, helemaal als ze ook nog alleen in een hokje worden gehouden. Dit kan 
leiden tot gezondheidsproblemen of gedragsstoornissen. Op 26 november 
verzorgt Dierenbescherming OverGelder een lezing, waarin de spreker Jenny 
Bruinsma zal ingaan op het gedrag en de behoeftes van deze dieren. Zij geeft 
ook tips hoe de huisvesting van het konijn / de cavia kan worden verrijkt om 
verveling te voorkomen. Ook de onderwerpen verzorging en gezondheid van 
het konijn of cavia komen aan bod. Een interessante en praktische lezing. De 
kosten bedragen € 5.00 (voor leden van de Dierenbescherming € 3.00). Heeft 
u thuis een konijn of cavia? U kunt zich voor de lezing opgeven via www.
overgelder.dierenbescherming.nl/nieuws/bericht/23303. 

Wekelijks huis aan huis 
dagelijks online
www.voorsternieuws.nl

http://www.horseandhunk.nl/
http://www.horseandhunk.nl/
http://www.overgelder.dierenbescherming.nl/nieuws/bericht/23303
http://www.overgelder.dierenbescherming.nl/nieuws/bericht/23303


KERSTPROGRAMMA
1e & 2 e Kerstdag

Gezellig brunchen
U wordt tussen 11 & 12 uur ontvangen met een welkomstcocktail 
waarna u gaat genieten van een zeer gevarieerd brunchbuffet.

29,50 p.p. kinderen van 4 tot 12 jaar 15,00 p.p.

Kerstdinerarrangement
Welkomstcocktail met amuses

5 gangen keuzemenu
Afsluiting met koffi e & bonbons

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

60,00 p.p.

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

Altijd de juiste sfeer
Stationsstraat 31 - 7391 EH Twello

(0571)  27 18 51 - info@korderijnk.nl

Per persoon € 35,00
Kinderen 4 -12 jaar € 15,00 

Vanaf 16.00 uur borrelen
Buffet vanaf 17.00 uur 
Vanaf 19.00 uur Grand dessert buffet

Alleen op reservering:
0570-561470 of info@eettapperijbijsterbosch.nl

2e KERSTDAG 20142e KERSTDAG 2014

Uitgebreid kerst buffet

‘t Geveltje

Wij wensen
u prettige
feestdagen

Rijksstraatweg 126, Voorst, Telefoon (0575) 50 14 97

1e en 2e kerstdag
van 18.00 tot 20.30 uur

onbeperkt eten en drinken

voor 37.50 euro per persoon
(kinderen tot 10 jaar, halve prijs)

Restaurant Bosgoed, Zwarte Kolkstraat 102-104
7384 DE WILP-ACHTERHOEK

Tel: 055 - 3231438, www.restaurant-bosgoed.nl

           Kerst 2014
    
Met veel genoegen presenteren wij ons kerstmenu voor 
2014!

1e Kerstdag om 14.00 uur tot ca. 17.30 uur buffet en
2e Kerstdag om 16.30 uur tot 20.00 uur buffet
Met een uitgebreid voorgerechten buffet met diverse soepen, 
koude salades, luxe vleesgerechten, luxe visgerechten, 
heerlijke fruitsalades, vegetarische gerechten en warme 
tussen gerechten. 
Uiteraard serveren wij hierbij diverse koude sauzen en 
stokbrood met kruidenboter. Vervolgens serveren wij het 
warme buffet met daar een keuze uit varkensvlees, vis, wild, 
gevogelte en rund. Diverse soorten groente, aardappelpro-
ducten. Ook aan de kleintjes wordt gedacht.
En we sluiten het buffet af met een spetterend dessert buffet 
met vuurwerk!!!!
Volwassen € 41,50 per persoon en 
kinderen tot 6 jaar € 14,50 per persoon en 
kinderen tot 12 jaar € 19,50 per persoon.

1e en 2e Kerstdag kerstmenu’s: 
In ons “Restaurant Bascule” serveren wij op Eerste Kerstdag 
als op Tweede kerstdag  een kerstmenu waarbij u zelf de 
keuze kunt maken uit de hoeveelheid gangen, startend vanaf 
3 gangen voor € 41,50.
Wij heten u welkom vanaf 17.30 uur op Eerste Kerstdag
en op Tweede Kerstdag vanaf 17.00 uur.

Om teleurstelling te voorkomen raden wij aan om vroegtijdig 
te reserveren.
  
Wenst u verdere informatie over het kerstbuffet en menu ’s:
Wij helpen u graag verder.

Namens de directie en medewerkers alvast een fi jne kerst,
en een goed, gelukkig en culinair 2015 toegewenst!!!

        

“Restaurant Bascule”
U kunt na eigen keuze het aantal gangen samenstellen!

3 gangen € 41,50 of 4 gangen € 43,50
Kinderen tot 6 jaar € 14,50 en kinderen tot 12 jaar € 19,50

Voorgerechten: 
Huisgerookte zalm geserveerd met een broodje van rode pesto

of
Champignons in een krokant jasje van bierbeslag geserveerd 

met een tuinkruidensaus
of
Een duo van gemarineerde kalfs- en runderhaas met 

kruidnagel- kaas chips 
of
Kerstsalade. Een volle feestelijke salade 

Soepen:   
Franse uiensoep met een kaasstengel van oude kruidnagelkaas 

of
Een dubbel getrokken wildbouillon
of
Doesburgse Mosterdsoep met gegrild katenspek

Hoofdgerechten: 
Een Herten Combinatie van hertenbiefstuk en hertenrack

geserveerd met een chocolade portsaus 
of
Varkenshaas medaillons met en vogelnestje gevuld met

spruitjesmousse
of
Entrecote van het limousin rund met een klassieke rode 

wijnsaus
of
Op de huid gebakken kabeljauwfi let met een pastinaak puree

Nagerechten:
Dessert Noëlle 
of
Koffi e / thee Compleet

Lekker en sfeervol eten 

met de kerst in de 

Gemeente Voorst 

en omgeving
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Opbrengst pannenkoekenrit voor 
Gered Gereedschap 

KLARENBEEK.- Afgelopen week hebben vijf afgevaardigden van de 
buurtvereniging Oudhuizerstraat de opbrengst van de pannenkoeken-
fietstocht geschonken aan de Stichting Gered Gereedschap. 

ze weer hergebruikt kunnen worden 
in de ontwikkelingslanden, waar ze 
onder meer worden gebruikt voor 
ondersteuning en opleiding. Het 
werk werd door de vrijwilligers 
even stil gelegd om de leden van de 
Oudhuizerstraat te verwelkomen. 
Zij werden hartelijk ontvangen en 
welkom geheten door de heer Bier-
man onder het genot van een kopje 
koffie met iets lekkers. Hij zei dat ze 
heel dankbaar waren dat zij in aan-
merking kwamen voor een financi-
ele bijdrage, voor het werk wat zij 
doen. Daarna nam Anneke Hulshof 
het woord. Namens de buurtvereni-
ging Oudhuizerstraat gaf zij aan dat 
er jaarlijks een pannenkoekenfiets-
tocht wordt gehouden waaraan de 
hele buurt meewerkt. De opbrengst 
schenken zij aan een goed doel dat 
binnen de Gemeente Voorst of na-
bije omgeving wordt gezocht. Dit 
jaar willen zij met deze bijdrage 
Gered Gereedschap financieel on-
dersteunen. Ans Vredegoor bood 
namens de buurtvereniging Oud-
huizerstraat een cheque aan van 
1.000,00 euro. De groep vrijwilli-
gers van Gered Gereedschap waren 
zeer verrast over het bedrag, het 
werd in dank aangenomen en zal 
zeker een goede bestemming krij-
gen. Daarna kregen de leden van de 
Oudhuizerstraat een rondleiding 
en uitleg wat er al zo gedaan werd. 
Zij waren onder de indruk wat voor 
werk er wordt verzet en zagen met 
eigen ogen dat de bijdrage goed be-
steed zal worden.

Gered gereedschap
Er zijn 30 werkplaatsen in Neder-
land. Sinds drie jaar bevindt het 
onderkomen / werkplaats van de 
GG Voorst zich aan de Voordersteeg 
(familie Winterman) te Twello. 
Sinds de openingstijden van één 
halve dag per week is verruimd 
naar anderhalve dag in de winter-
maanden, (twee halve dagen in de 
zomermaanden), zijn de hoeveel-
heden opgeknapt gereedschap ook 
met sprongen omhoog gegaan. In 
het jaar 2011 werd aantallen tussen 
de 8000 en 10.000 stuks gereed-
schap en ongeveer 120 naaimachi-
nes per jaar op opgeknapt.

Voor de naaimachines heeft de 
Voorster afdeling een groep van 
vijf specialisten, die zijn opgeleid 
door Koos de Ronde, een gepensi-
oneerde naaimachinehersteller, die 
in de wintermaanden elke veertien 
dagen op donderdagmiddag nog bij 
ons de probleemgevallen oplost. 
Ook Henk Berends, naaimachine-
reparateur, repareert jaarlijks een 
aantal naaimachines. Momenteel 
zijn er zo’n 33 vrijwilligers (incl. 
naaimachinemensen) werkzaam, 
zowel thuis als in de werkplaats. 
Om projecten af te kunnen ronden 
moeten regelmatig spullen worden 
bijgekocht ( naalden voor naaima-
chines, boren voor boormachines, 
ijzerzaagjes voor zaagbeugels, verf, 
et cetera), vandaar dat deze gift zo 
fantastisch goed uitkomt.

Ans Vredegoor overhandigt de cheque. 

Deze groep vrijwilligers waren druk 
bezig met het repareren van oud ge-
reedschap en naaimachines zodat 

KERSTMIS 2014

Chinees Kerst Buffet  32,50 p.p.
Voor kinderen tot 12 jaar geldt een tarief van  € 2,- per levensjaar

Het Chinees Kerst Buffet is een heerlijk uitgebreid buffet
met veel verschillende voorgerechten en hoofdgerechten,
inclusief: koffi e, thee of een lekker kerstijsje.

Buiten het Chinees Kerst Buffet kunt u ook kiezen uit een speciaal Kerstmenu 
en van onze kleine kaart. Speciale wensen zoals dieet- of groepswensen zijn 
uiteraard ook mogelijk.

Kerstmenu: 5-gangen Kerstdiner (min. 2 pers.)  39,50 

Op beide kerstdagen kunt u bij Restaurant Dynasty onbeperkt genieten 
van ons overheerlijk uitgebreid Chinees Buffet (vanaf 16.30 uur). 

Inclusief frisdrank, tapbier en huiswijn.

Vanaf heden kunt u reserveren (gewenst) voor de kerstdagen. 
Ons telefoonnummer is 0571 27 49 83. 

Beide kerstdagen zijn wij geopend vanaf 12.00 uur.

De medewerkers van Chinees Restaurant Dynasty wensen u
Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2015.

De voorgerechten
-  Dim Sum 
 (bestaande uit 4 soorten Chinese hapjes)
-  Kerst soep met garnalen en kip

Het tussengerecht
-  Kipsalade

Het nagerecht
-  Koffi e, thee of kerstijs

* Het hoofdgerecht
-   Ossehaas met heerlijke 

Knofl ooksaus 
-  Sin Po Ab (geroosterde Peking Eend 

met verse ananas)
-  Chil Yim Ha (garnalen met kruiden en 

peper)
-  Geserveerd met Nasi, Bami of 

Witte Rijst naar keuze
*   (vanaf 4 personen komt er een extra 

gerecht bij)

Fijne Kerstdagen

Lekker en sfeervol eten met de kerst 
in de Gemeente Voorst en omgeving



1e en 2e Kerstdag geopend
11.30 - 14.30 uur Kerstbrunch & 18.30 - 22.30 uur Kerstbuff et

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

Altijd de juiste sfeer

CATERING TIJDENS 
EN ROND DE FEESTDAGEN

TIJDENS DE KERSTDAGEN BEZORGEN WIJ TOT 16.00 UUR.
NA 16.00 UUR KUNT U UW BESTELLING ZELF AFHALEN.

Stationsstraat 31 - 7391 EH Twello
(0(0( 57571)1)) 2727 1188 5151 - iinfnfo@o@kokordrdererijijjnknk.n.nll

Altijd de juiste sfeer

EN ROND DE FEESTDAGEN

TIJDENS DE KERSTDAGEN BEZORGEN WIJ TOT 16.00 UUR.
NA 16.00 UUR KUNT U UW BESTELLING ZELF AFHALEN.

Alle prijzen zijn per persoon. 

SALADES
Vleessalade met een garnituur van boerenachterham, 
salami, rosbief, gevulde eitjes en tomaatjes 9,50

Luxe vleessalade met een garnituur van boerenachter-
ham, salami, rosbief, Ardennerham, paté en crôute, meloen, 
gevulde eitjes en tomaatjes 11,00

Russisch ei vleessalade met een garnituur van boerenachter-
ham, salami, rosbief, gerookte zalm, gerookte forel, haring, 
gevulde eitjes en tomaatjes gevuld met garnalen 13,50

Luxe Hors d’Oeuvre vleessalade met een garnituur van 
boerenachterham, rosbief, Ardennerham, meloen, paté en 
crôute, gerookte forel, gerookte zalm, haring, gevulde eitjes 
en tomaatjes gevuld met garnalen 15,50

Vissalade met een garnituur van gerookte zalm, gerookte 
forel, makreel, gevulde eitjes en tomaatjes 15,50

Luxe vissalade met een garnituur van gerookte zalm, 
gerookte forel, makreel, tonijn, gevulde eitjes en tomaatjes 
gevuld met Hollandse garnalen 16,50

Alle salades worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

WARME GERECHTEN 
(wanneer meerdere gerechten, dan per gerecht minimaal 4 pers.)
Gebakken zalm met saffraansaus, hete bliksem, mix van 
diverse groenten, rauwkostsalade en een stoofpeertje 19,50

Langgegaarde sukade geserveerd met eigen braadjus, 
hete bliksem, mix van diverse groenten, rauwkostsalade en 
een stoofpeertje 19,50

Stoof van hert bereid met Deventer koek geserveerd 
met hete bliksem, mix van diverse groenten, rauwkostsalade 
en een stoofpeertje 19,50

NAGERECHTEN
Bitterkoekjespudding, vers fruitsalade en slagroom 7,50
Chocoladepudding, vers fruitsalade en slagroom 7,50

Voor € 35,00 p.p. 

2e Kerstdag
een 3-gangen menu

Schoolstraat 10
7391 DA Twello 
info@gewoontwelle.nl
www.gewoontwelle.nl
0571 - 27 34 73

Wilt u voor de feestdagen een 
salade bestellen? Ook dit kan bij ons.

U krijgt een heerlijke amuse 
van het huis bij ontvangst.

ons.

Bel of mail voor meer informa� e. Reserveren
voor 15 december is wel noodzakelijk.

1e kerstdag zijn wij gesloten. 
2e kerstdag cafetaria open van 16.00 tot 20.00 uur

Lekker en sfeervol 
eten met de kerst 

in de Gemeente Voorst 
en omgeving
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Tarieven waterschapsbelasting 
bekend op 26 november 
 
TWELLO.- Het algemeen bestuur 
stelt op 26 november de begroting 
vast en daarmee ook de tarieven 
voor de waterschap belastingen 
2015. Waterschap Vallei en Veluwe 
staat voor veilige dijken en kades, 
de zuivering van rioolwater, schoon 
oppervlaktewater en het voorkomen 
van wateroverlast en droogte. Het 
waterschapsbestuur kiest er bewust 
voor om niet te bezuinigen op deze 
taken maar heeft besparingen ge-
zocht in de bedrijfsvoering en waar 
mogelijk het in tijd verschuiven van 
de investeringen. De totale begroting 
2015 van het Waterschap zal € 129,3 
miljoen netto bedragen. Dit is slechts 
€ 0,7 miljoen hoger dan de begroting 
van 2014. Ondanks het feit dat het 
waterschap in 2015 een extra ver-
plichte bijdrage aan het Hoogwater-
beschermingsprogramma moet leve-
ren van € 3,2 miljoen. Op 18 maart 
2015 zijn er weer verkiezingen, het 
grootste deel van de begrotingsop-
gave 2015 zal dus door een nieuw 
bestuur worden uitgevoerd.

Bezuinigen op kosten en 
personeel
Het dagelijks bestuur biedt deze ont-
werpbegroting aan ter vaststelling 
op 26 november, aan het algemeen 
bestuur. “Met een kleine stijging, 
terwijl in de voorjaarsnota nog een 
verhoging werd gezien van ruim € 4 
miljoen (3%),”aldus heemraad Vic-
tor Doorn. “We kunnen in 2015 de 
kosten verminderen door het verbe-

teren van de werkprocessen en door 
het versneld verminderen van het 
personeelsbestand, terwijl we wel al 
onze doelen, met name op het gebied 
van veiligheid en innovatie, waar 
kunnen maken.” Het waterschap 
kent voor inwoners twee soorten 
belastingen: de watersysteemheffing 
en de zuiveringsheffing. “Een al-
leenwonende met een eigen woning 
met een WOZ-waarde van € 200.000 
gaat € 141 betalen voor beide belas-
tingen. Terwijl een gezin met een 
soortgelijke eigen woning € 242 gaat 
betalen. Dat is dus een stijging van 
iets meer dan € 5 ten opzichte van 
2014, wat overeenkomt met een pro-
centuele stijging van 2,2%. Hiermee 
blijven we ruim onder het door de 
rijksoverheid vastgestelde en door 
de Tweede Kamer gevraagde stijging 
van maximaal 5% ,” aldus Victor 
Doorn. Het innen van de belastingen 
gebeurt door het gemeenschappelijk 
belastingkantoor GBLT.

Watersysteemheffing
Uit de watersysteemheffing betaalt 
het waterschap alles wat nodig is om 
overstromingen, wateroverlast en 
watertekort te voorkomen. Denk aan 
sterke, veilige dijken en kades, goed 
werkende stuwen en gemalen, maar 
ook een goede kwaliteit van het op-
pervlaktewater. De watersysteem-
heffing kent diverse categorieën: 
inwoners (ingezetenen), gebouwd 
(eigenaren van woningen en gebou-
wen), ongebouwd (eigenaren van 

gronden) en natuur (eigenaren van 
natuurgebieden). Per woonruimte 
(huur- of eigen woning) is de hef-
fing €49,06 en dat is €1,63 meer dan 
in 2014. Daarnaast betalen eigenaren 
van huizen op basis van de WOZ-
waarde van nu € 200.000, € 40,37 in 
plaats van 39,34, dus € 1,04 meer.

Zuiveringsheffing
De zuiveringsheffing is voor het 
zuiveren van afvalwater van huis-
houdens en bedrijven. Gemiddeld 
wordt er 130 liter water per dag, per 
persoon gebruikt. In 2015 gaat een 
alleenwonende € 0,55 cent meer be-
talen ten opzichte van 2014 en twee 
of meerpersoonshuishoudens gaan € 
1,65 meer betalen.
Waterschap Vallei en Veluwe blijft 
er naar streven om de komende ja-
ren zijn taken deugdelijk uit te voe-
ren op een duurzame, veilige en 
efficiënte wijze, terwijl grote inves-
teringen en vernieuwingen mogelijk 
moeten blijven. Ook de meerjaren-
begroting laat zien dat het mogelijk 
is en dat de tariefsverhogingen be-
perkt blijven. 

De ontwerp begroting 2015 ligt van-
af 13 november 2014 tot en met 25 
november 2014 ter inzage via www.
vallei-veluwe.nl. Inwoners zijn van 
harte welkom om de vergadering 
van het algemeen bestuur d.d. 26 no-
vember om 14.00 uur bij te wonen. 
Ook is de vergadering via de inter-
netsite live te volgen.

Zwarte Piet geplet tussen Mijter 
en Strooigoed 

Voorst Wereldwijd. 
Deze rubriek is bestemd voor kerken, verenigingen, politieke par-
tijen, particulieren die iets te melden hebben dat de grenzen van 
de gemeente Voorst overstijgt of dat betrekking heeft op kerke-
lijke, religieuze en spirituele zaken. Ideeën, suggesties, bijdragen 
naar info@voorsternieuws.nl of palme060@gmail.com

Sinterklaas is alweer via allerlei 
bekende en onbekende water-
wegen en met de hulp van een 
rijk scala aan gemechaniseerde 
vervoermiddelen ons land bin-
nengekomen. Langzaam afzak-
kend vanuit de grote steden, waar 
stoomboten nog volop in zwang 
zijn, naar alle dorpen, gehuchten 
en mistige achterlanden. Natuur-
lijk met de hulp van een ruime va-
riëteit aan schimmels die van hun 
dagelijkse bezigheden zijn weg-
gerukt. Maar ook vanaf tractoren, 
oldtimers en een enkel ijzeren ros 
manmoedig wuivend naar de ver-
zamelde kinderscharen . 
Alle hulp Sinterklazen hebben 
zich weer in het jaarlijkse rood 
gouden tenue gehesen, alle jutten 
zakken zijn weer tevoorschijn ge-
rukt, de Pieten hebben zich weer 
klaar gemaakt voor de halsbreken-
de toeren en de brede grijnslach. 
Dat laatste is niet meer zo vanzelf-
sprekend, het verleden lijkt Piet 
te hebben ingehaald. De manier 
waarop de blanke mens de don-
kere mens een paar honderd jaar 
geleden heeft behandeld en ge-
bruikt lijkt voor sommige nog te-
rug te vinden in de relatie tussen 
Sinterklaas en Zwarte Piet.
Dat er in het verleden op een 
mensonterende manier met el-
kaar werd omgegaan is overdui-
delijk. De slavernij is een zwarte 
bladzijde in de geschiedenis, dat 
die schaduw nog steeds aanwezig 
is blijkt uit de manier waarop IS 
vrouwen en kinderen van over-
wonnen bevolkingsgroepen op de 
markt brengt.  
Een groot voordeel is dat de Kerst-
man alleen ondersteund wordt 
door zijn rendieren en de partij 
van de dieren nog geen afkeuren-
de woorden heeft laten horen over 
magische dierenmishandeling. 
Alle bouwmarkten en tuincentra 
staan half november al volledig 
klaar met hun overweldigende 
Kerstuitstallingen en hebben Sint 
en Piet in de vaart der volkeren 
maar achtergelaten. De ene Goed-
heiligman ingeruild voor de an-
dere, ook al is de Kerstman wat 
menselijker met zijn dikke buik 
en gelach, zijn magische krachten 
zijn echt niet minder.  Onze bis-
schop van Myra rijdt moeiteloos 
met zijn schimmel over daken, 
maar zijn dikbuikige collega suist 
met rendieren en slee met grote 
vaart spelenderwijs door de lucht. 
Helemaal geen gedoe met scheef 
liggende dakpannen en krakke-

mikkige zinken goten, maar lekker 
over de daken heen jakkeren en 
alle cadeaus van een metertje of 
twintig gewoon door die schoor-
steen smijten, “no problem, man”.
Naast een witte baard en het ruim-
hartig uitdelen van de meest fan-
tastische cadeaus hebben de Sint 
en Kerstman nog wat gemeen-
schappelijks. Het grote rode boek, 
het grote boek, waar alles in staat. 
Alles?Ja, alles.
Alle wel en wee van ieder mens 
staat daar precies en netjes op-
geschreven, het is mij niet hele-
maal bekend of de economie en 
de beurskoersen daar ook onder 
vallen, maar het zou me niets ver-
bazen. In ieder geval kunnen alle 
goede daden moeiteloos door de 
Heiligmannen achterhaald wor-
den, helaas staan alle menselijke 
tekortkomingen ook met sierlijke 
zwarte letters op het witte perka-
ment. 
Dat is wat ik in de Pietendiscus-
sie het meeste mis, het eenvou-
dige besef dat er deze wereld bol 
staat van ongelijkheid, apartheid, 
discriminatie en plat egoisme ten 
koste van anderen. 
Er verdwijnen busladingen stu-
denten in Mexico, het doden van 
onschuldigen door IS wordt door 
duizenden uit de EU met deel-
name aan hun Jihad gesteund. De 
Ebola crisis heeft nog steeds vele 
doden tot gevolg, de positie van de 
vrouw is in grote delen van de we-
reld nog steeds mensonterend en 
een kwart van de wereldbevolking 
lijdt nog steeds honger, een derde 
is armoedig en heeft geen uitzicht 
op een fatsoenlijk bestaan.
We zouden 30 miljard nodig heb-
ben om de honger uit te roeien, dat 
is een tiende wat we in Europa en 
de VS aan frisdrank consumeren. 
Een zevende wat de rijke landen 
aan subsidie aan de boeren geven 
en daarbij wordt een derde van 
de voedselproductie voor veevoer 
gebruikt. ( 0,004 % van het zaken-
cijfer van de derivatenhandel). 
We hebben met z’n allen nog wat 
recht te zetten, iemand een zwarte 
piet toespelen is synoniem voor de 
klos zijn en de schuld krijgen. We 
kunnen de wereld een ander aan-
zien geven als we meer hart heb-
ben als voor ons zelf en anderen. 
En ja, wat je geeft aan jezelf, geef 
je aan anderen. Dat is een mooiere 
wereld om aan je kinderen door te 
geven.

Freek Dam,

Sfeervolle Winterfair Oosterhuizen 
OOSTERhUIZEN.- Zaterdag 29 november kunt u weer gratis genieten 
tijdens de sfeervolle Winterfair Oosterhuizen aan Oude Veen 19-21. De 
winterfair is van 12.00 tot 19.00 uur en het winterfeest van 17.00 tot 
21.00 uur. Parkeren op de speciaal ingerichte parkeerplaats kost u € 
2.00 per auto. Voor meer informatie kunt u terecht op internet via www.
winterfairoosterhuizen.nl of Facebook via pagina winterfairoosterhui-
zen.

Met de winter voor de deur is het 
weer tijd om je huis in winterse 
sferen te brengen. En waar kun je 
dat beter doen dan op de sfeervolle 
Winterfair in Oosterhuizen? Het 
eerste lustrum is een feit; al voor 
het vijfde jaar op rij kun je bij meer 
dan 80 standhouders onder andere 
bijzondere kerstartikelen, prachtige 
decoraties, kleding, sieraden, woon-
accessoires en leuke hebbedingetjes 

vinden voor de feestdagen. Maar de 
winterfair is meer: knapperende vu-
ren, sfeervolle lampjes en kerstmu-
ziek, warmte en gezelligheid. Voor 
de vijfde keer zijn The Christmas 
Singers er bij. Zij zullen in Dickens-
kostuums bekende kerstliedjes ten 
gehore brengen op de fair. Terug van 
weggeweest is Het Oosterhuuzens 
Dialectkoor, die in hun hometown 
natuurlijk extra hun best gaan doen. 

Ook voor de kinderen zijn leuke ac-
tiviteiten georganiseerd. Zo kunnen 
zij geschminkt worden, cupcakes 
maken of gratis een broodje bakken 
boven een vuurkorf. Sinterklaas en 
Pieten worden ook nog verwacht. 
Op het gezellige horecaplein kun je 
weer heerlijke winterse gerechten 
nuttigen. Een kopje erwtensoep, een 
glaasje warme glühwein en warme 
chocolademelk zullen natuurlijk 
niet ontbreken. Om 17.00 uur start 
het spetterende Winterfeest met een 
après-ski DJ. Tot 21.00 uur zorgt hij 
voor een geweldig feest op het gezel-
lig verlichte horecaplein. Oosterhui-
zen kent geen pinapparaat, maar de 
organisatie heeft gezorgd voor een 
mobiele pin op de fair.

Klassiek  portret en figuur

Expositie foto’s Frank Boots
VOORST/OLST.- Van 1 november 
tot 3 januari exposeert Frank Boots 
zijn foto’s in Culture Club de hae-
re, havenzate de haere, haereweg 
4, in Olst. De fotografie van Frank 
heeft als onderwerp de vrouw en 
is grofweg te verdelen in portret-
ten, beelden waar het primair gaat 
om de persoon, en figuur / artis-
tiek naakt waar het beeld centraal 
staat. havenzate de haere ligt tus-
sen Deventer en Olst en is geopend 
van donderdag tot em met zondag, 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. (www.
frankboots.nl, www.cultureclubde-
haere.nl )

Over zijn fotografie
Frank ziet zijn portretfotografie als 
ontmoetingen. Bij de opnamen een 
ontmoeting tussen de fotograaf en het 
model, bij het bekijken van de foto tus-
sen het beeld en de beschouwer. Ieder 
van die ontmoetingen heeft zijn eigen 
waarde. Hij zoekt in zijn opnamen de 
kracht en het karakter achter de mens 
en probeer dat in zijn foto’s te belich-
ten, de sterke en mooie punten te ac-
centueren. Bijzonder geboeid is hij 
hierbij in de tegenstelling tussen mooi 

en echt, tussen aantrekkingskracht uit-
oefenen en afstand houden, tussen ge-
poseerd en natuurlijk. Zijn inspiratie 
vindt hij in het klassieke portret van 
het begin van de vorige eeuw, vorm 
gegeven met de moderne techniek. 
Zijn naaktstudies gaan tot nu toe voor-
namelijk over de lijnen, de vormen en 
structuren van het lichaam. Op locatie 
wordt dit vaak gecombineerd met vor-
men/structuren in bijvoorbeeld de na-
tuur en vervallen gebouwen. Hij volgt  
hierbij sterk de regels van de klassieke 
naaktfotografie. Hij beperkt zich tot 
het minimale, waardoor niets van het 
eigenlijke onderwerp kan afleiden. 
Hij ziet het menselijk lichaam als een 
kunstwerk. Het gaat hierbij niet om de 
erotiek, maar om een kunstzinnig, es-
thetische weergave van de fijne struc-
tuur van de huid, de kracht van de 
spieren en de vormen van het lichaam. 
De basis is hierbij veelal het zwart-wit 
beeld. Bij slechts enkele naakten komt 
de persoon meer naar voren. Daar 
speelt de sfeer een belangrijke rol. 
Frank is geboren in 1949, en wel in 
Breda. Sinds ruim 20 jaar woont en 
werkt hij in Voorst, een dorp in de 
driehoek Apeldoorn - Deventer - Zut-

phen. Hij fotografeert sinds 1980 en is 
autodidact. Tot 2006 heeft hij bij de 
overheid gewerkt en sindsdien heeft 
hij een fotostudio en is hij iets profes-
sioneler met de fotografie bezig. Daar-
naast verzorgt hij ook verschillende 
workshops en lezingen over zijn foto-
grafie. Frank exposeert in Nederland 
en in het buitenland, in galerieën en 
fotosalons, zowel alleen als ook samen 
met anderen. Zijn foto’s verschenen 
in nationale en internationale tijd-
schriften. Fotografie frank boots, fine 
art photography, info@frankboots.nl, 
Appenseweg 2, Voorst (0575) 50 24 02.

http://www.vallei-veluwe.nl
http://www.vallei-veluwe.nl
mailto:palme060@gmail.com


De AutobeDrijven in De regio

Coöperatie Specialisten in Subaru

www.garagebedrijfhuisman.nl

GARAGEBEDRIJF HUISMAN
Oude Rijksstraatweg 42

7391 ME  Twello
Tel. 0571-272043

Voor al uw onderhoud, APK, reparaties en schade’s

OCCASSSION KM  BOUWJAAR Prijs

Toyota MR2 1.8 Cabriolet  26.000 km 2000 9.950,-

Daihatsu Gran Move automaat  2000 2.500,-

Daihatsu Cuore 1.0 automaat 60.493 km 2000 2.250,-

Honda CR-V AWD  118.793 km 2006 10.500,-

Renault Scenic RN 1.6 LPG  1999 1.500,-

Mitsubischi Space Star 1.6 241.500 km 2002 2.495,-

Subaru Forester automaat 168.800 km 2005 9.750,-

Subaru Justy G3X AWD 95.300 km 2004 4.950,-

Subaru Justy GX 1.3 72.449 km 2000 2.250,-

Suzuki ALTO automaat 16.482 km 2011 8.950,-

Suzuki GLX automaat 1.3 27.825 km 1999 2.500,-

Volvo S70 2.4 304.200 km 2000 2.350,-

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

VOLVO V70 1.6 T4 AUT. 132 KW
143.000 KM - 2011

NU VOOR  € 22.750,-

HONDA ACCORD 2,0I 
115 KW ELEGANCE

136.000 KM - 2011

NU VOOR € 13.900

OPEL AMPERA 1,4 111 KW EPIONEER
156.000 KM - 2012

NU VOOR € 18.900

SKODA FABIA 1,2 TSI 51 KW AMBITION
135.000 KM - 2009

NU VOOR € 5.900
AUTOMAAT AUTOMAAT/HYBRIDE

WWW.AUTOWIENTJES.NL/BANDEN

WINTERBANDEN
€ 36,00
VANAF

Merk Model Type Deuren Bouwjaar   km Stand Prijs
Nissan Pixo 1.0 Acenta Airco 5-drs 2012 17042 km 8.250,-

Nissan Micra 1.2 98pk Acenta Airco 5-drs 2013 34409 km 12.250,-

Nissan Micra 1.2 80pk Mix Airco 3-drs 2008 44738 km 6.975,-

Nissan Micra 1.2 80pk Acenta Airco 5-drs 2006 79303 km 6.975,-

Nissan Micra 1.2 80pk Tekna Airco 3-drs 2004 83781 km 4.475,-

Nissan Note 1.2 Dig-S Connect Ed. 5-drs 2014 8704 km 16.975,-

Nissan Note 1.6 First Note 5-drs 2006 119875 km 6.750,-

Nissan Primera 1.8 Acenta Navi 5-drs 2004 191560 km 3.975,-

Nissan Qashqai 1.6 Connect Edition 5-drs 2010 59932 km 16.475,-

Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2010 73942 km 16.475,-

Nissan Qashqai 1.6 Visia 5-drs 2009 52313 km 13.975,-

Automaat

Nissan Note 1.2 Dig-S Connect Ed. 5-drs 2014 10594 km 18.975,-

Diesel

Nissan Micra 1.5 dCi Acenta Airco 3-drs 2007 105810 km 7.250,-

Ander merk

Citroën C5 1.8 5-drs 2003 170140 km 2.250,-

Citroën Xantia 1.8 Elegance 5-drs 1999 158431 km 1.250,-

Kia Cee’d 1.4 CVVT 3-drs 2009 13495 km 12.475,-

Kia Sportage 1.6 X-Excutive Navi 5-drs 2011 42222 km 20.475,-

Peugeot 206 1.4 Quiksilver 3-drs 2005 84505 km 4.475,-

Peugeot 3008 1.6 Vti ST 5-drs 2011 35263 km 18.475,-

Opel Zafi ra 1.8-16V Busines 5-drs 2006 127485 km 9.975,-

Ruim aanbod occasions bij uw Nissan dealer.
Kijk voor uitgebreide informatie en foto’s op
www.autobedrijfspitholt.nl

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting

Duistervoordseweg 88
7391 CH  Twello
0571-271857
www.autobedrijfspitholt.nl
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Ford Fiesta titanium 1.0 ecoboost 100pk, zwart metallic, 5drs. BJ 2013 10.000 km

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

Ford KA 1.3, blauw metallic BJ 2001 60.000 km

Ford Fiesta, ghia, oranje metallic, 3drs. BJ 2003     220.000 km

Mazda 5, 2.0. grijs, benzine BJ 2007     180.000 km

Suzuki SX4 benzine, automaat, zwart BJ 2007 90.000 km

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

Open Huis met exposanten bij  
Atelier Bep 
hALL.- Op zondag 23 november is 
er in het landelijk gelegen Hall een 
winters open huis in het quilt/lap-
penpoppenatelier van Bep Elshof. 
Bep is in de quiltwereld al een heel 
begrip. Er zullen twee exposanten 
aanwezig zijn . Ten eerste het bor-
duuratelier Steekjes & Kruisjes van 
Gonny en Marijke uit het Noord 
Hollandse Huizen, zij zullen de nos-
talgisch pipowagen inrichten tot een 
borduurparadijsje en Liesbeth van 
de Breikeet uit Saasveld zal in de 
woonkeuken haar prachtige inbrei-
werk laten zien, zij geeft allerlei cur-
sussen in het inbreien. In de woon-
kamer van Bep wordt een workshop 
gegeven in het maken van een Engel-
tje en in het atelier van Bep zullen er 
allerlei voorbeeldjes zijn van wat je 
allemaal met Quiltstofje kunt doen: 
zoals engeltjes, rendiertjes en mini-
quiltjes maken. De koffie met koek 
en de toegang is gratis, de dag begint 
om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 
16.00 uur. Opgave voor de workshop 

en verdere inlichtingen kun je vin-
den op de website van Atelier Bep of 
even een telefoontje naar (0313) 65 
45 56. www.atelierbep-winkel.nl. U 
vindt atelier Bep aan de Heimeriete 
3 in Hall. 

Kaartmarathon 
TERWOLDE.- Tijdens de winterstop van de voetbal organiseert sv Terwolde 
altijd een klaverjasmarathon. Ook in het begin van 2015 zal er opnieuw wor-
den gestreden om de felbegeerde wisselbeker. Wie begint het nieuwe jaar 
goed en laat zich kronen tot de nieuwe klaverjaskampioen van Terwolde. 
Deze strijd zal worden gehouden in het clubhuis van de sv Terwolde en wel 
op zaterdag 10 januari. Er wordt van 09.00 uur tot 21.00 uur gestreden om 
mooie prijzen en de eeuwige roem. Deelname aan de klaverjasmarathon kost 
€ 15,00. Zie ook de website van de club: www.svterwolde.nl. Inschrijven bij 
voorkeur via e-mail met alle gegevens (naam-adres-postcode-telefoonnum-
mer-e-mailadres). Inschrijven kan bij: Jeroen Rutgers, Lage Kamp 6, 7396 BZ 
Terwolde, 06 21278514, e-mail: joene27@gmail.com

Mooie overwinning 
handballers Voorwaarts 
TWELLO.- Afgelopen zaterdag 
stond de handbalwedstrijd Van Niel 
Voorwaarts- Lettele op het program-
ma. Lettele staat een aantal plekken 
onder ons, dus volgens de statistie-
ken zouden we deze wedstrijd moe-
ten winnen. Nadat ‘welp’ Nikkie 
Teunissen de eerste bal miste, heeft 
ze in de rebound toch nog weten te 
scoren. Nu kon de wedstrijd offici-
eel beginnen. Na het startsignaal 
waren de meiden erg fanatiek en 
gebrand om de wedstrijd te winnen. 
De verdediging stond goed, veel bal-
len werden geblokt door de verde-
diging. In de aanval had Voorwaarts 
de eerste minuten even moeite met 
de offensieve dekking van Lettele, 
maar al snel zagen de meiden hoe 
ze hier mee om moesten gaan. Door 
snel de bal rond te laten gaan, ont-
stonden er veel gaten, waardoor 
Voorwaarts wist te scoren. Later 

veranderde Lettele de verdediging, 
waardoor Voorwaarts veel wissels 
konden spelen, waar doelpunten 
uitkwamen. De ruststand was: 13-6 
in het voordeel van Voorwaarts. 
De tweede helft waren de meiden 
van Voorwaarts iets minder scherp, 
waardoor er soms wat slordig spel 
was en de ballen niet goed werden 
afgerond. Toch stond de verdediging 
nog steeds goed en wist Lettele niet 
meer dichtbij te komen. De laatste 
tien minuten van de wedstrijd was 
erg rommelig. Lettele werd een stuk 
feller en er werden over en weer een 
aantal overtredingen gemaakt. Dit is 
een leerpuntje voor de meiden van 
Voorwaarts: Scherp en geconcen-
treerd blijven tot de laatste minuut. 
De eindstand was: 24-16. Volgende 
week staat de uitwedstrijd tegen 
OBW te wachten, aanvang 13.00 uur 
in Zevenaar. 

Nieuw clubhuis voor 
VHC Twello
\TWELLO.- Tijdens de Algemene 
ledenvergadering van vorige week 
kwam de aanpak voor een nieuw 
clubhuis voor de Voorster Hockey 
Club (VHC Twello) aan bod. “Een 
nieuw clubhuis?” vraagt u zich af, 
“Ze zitten er toch pas?”. Ja, VHC 
Twello heeft zich na het aanleggen 
van de hockeyvelden aan de Zui-
derlaan gevestigd in een tijdelijk 

clubhuis. Een bouwkeet die naar 
de clubwensen zijn ingericht. Ge-
heel comfortabel zijn deze echter 
niet en ze beschikken ook niet over 
alle benodigde faciliteiten. Boven-
dien loopt de vergunning voor deze 
huisvesting over enige tijd af. Voor 
VHC Twello dus voldoende reden 
om serieus met nieuwbouwplannen 
te starten. Er is een commissie huis-

vesting ingericht die zich vanaf het 
begin van dit jaar bezighoudt met de 
ontwikkeling van nieuwbouw. Doel-
stelling is om een functioneel, sfeer-
vol en gastvrij clubhuis neer te zet-
ten waar de leden en hun gasten zich 
thuis voelen. De eerste stap was een 
inventarisatie van het pakket van ei-
sen. De leden van VHC Twello heb-
ben zich uiteraard mogen uitspre-
ken over wat zij graag zouden zien 
in een nieuw clubhuis. De gemeente 
wordt regelmatig bijgepraat. VHC 
Twello zal immers samen met de ge-
meente het vergunningentraject voor 
de nieuwbouw doorlopen. Omdat 
VHC Twello zich op het standpunt 
heeft gesteld dat een nieuw clubhuis 
er moet komen maar dat dit niet mag 
leiden tot verhoging van de contribu-
tiegelden zal er een fondsenwerfac-
tie op poten worden gezet om samen 
met sponsoren, leden en andere do-
nateurs dit project tot een mooi ein-
de te brengen. Ook benieuwd hoe het 
verder gaat met de nieuwbouw? Of 
zin om eens mee te hockeyen? Kijk 
op www.vhctwello.nl voor meer in-
formatie of volg ons op facebook.

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

Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad

Bouwjaar: 04-2014
Km. Stand: 2341 Km
Brandstof: Benzine
Kleur GRIJS Metallic
Aantal deuren: 5 drs
Transmissie: Handgeschakeld
Garantie: 6 maanden garantie

OPTIES & ACCESSOIRES:
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, 
Airconditioning, handbed., Boordcomputer, Centr. 
deurvergr. handbediend, Elektrische ramen voor, 
Hoofdsteunen achter, Onderhoudsboekje 
aanwezig, Radio/CD, Startonderbreking, 
Stuurbekrachtiging

FIAT PANDA 1.0 AIRCO

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoooooooooooooooooooorloo

9.750,-

http://www.svterwolde.nl
http://www.vhctwello.nl/
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Pietenorkest in 
De Veldschuur
OOSTERhUIZEN.- Op zaterdag 29 november zal Sinterklaas met zijn 
muziekpieten,

swingende pieten, domme pieten en danspieten naar ‘De Veldschuur’ van de 
familie Kok aan de Achterste Kerkweg 89 komen. Van 15.15 uur tot 16.15 
uur kunnen jullie hier genieten van een geweldige pietenshow. Na afloop is 
er voor iedereen een beker warme chocolademelk en iets te snoepen. Voor 
meer informatie zie: www.aao-online.nl.

Titus Loopsport organiseert grote 
obstacle run ‘Xtreme Bussloo’

Eten en Ontmoeten

Route Lijn 14 Apeldoorn Zuid Businessline wordt korter en sneller

Vanaf 15 december sneller van 
en naar Apeldoorn Zuid

BUSSLOO.- Op 20 juni 2015 or-
ganiseert Titus Mulder van Titus 
Loopsport zijn eerste ‘obstacle run’ 
op Bussloo. Het is de eerste editie 
van ‘Xtreme Bussloo’. Een obstacle 
run, ook wel obstakelloop, is een 
hardloopwedstrijd in de natuur 
waarbij deelnemers allerlei obsta-
kels tegenkomen. Voorbeelden zijn 
houten klimwanden of onderdoor 
prikkeldraad kruipen. Het vereist 
een goed uithoudingsvermogen, 
want de obstakels gaan gepaard 

met veel modder en water. De route 
vindt plaats op de westerse kant van 
Bussloo. Deelnemers kunnen zich 
voor verschillende afstanden in-
schrijven: vijf, tien en twintig kilo-
meter. De twintig kilometer afstand 
is tevens het Nederlands kampioen-
schap van obstakellopen. Op 19 juni 
2015 wordt er een preparty op start/
finish locatie van de loop georga-
niseerd. Hier kunnen deelnemers 
een hapje en een drankje doen, hun 
startnummer en goodiebag ophalen 

en verschillende stands van spon-
soren en sportmerken bezoeken. In-
schrijven kan nu op de website van 
Xtreme Bussloo, xtreme-bussloo.
nl. Let op, er zijn maximaal 5000 
inschrijvingen mogelijk, dus wees 
snel. Deelnemen kan vanaf 15 jaar. 
Voor meer informatie en voor de 
nieuwsbrief van Xtreme Bussloo ga 
je naar xtreme-bussloo.nl. Ook is het 
mogelijk om de pagina van Xtreme 
Bussloo op Facebook leuk te vinden. 
Schrijf je snel in en tot 20 juni.

APELDOORN.- Vanaf maandag 15 december wordt de ov-verbinding 
met Apeldoorn Zuid verbeterd. Reizen van en naar het werk of een 
afspraak gaat dan sneller en gemakkelijker. De lijn is het resultaat van 
een unieke samenwerking tussen provincie, gemeente, werkgevers, ver-
voerder en mede mogelijk gemaakt door het programma Beter Benut-
ten/Slim Reizen Stedendriehoek.

In de nieuwe dienstregeling, die 15 
december van start gaat, wordt de 
huidige lijn 14 omgedoopt tot Lijn 
14 Apeldoorn Zuid Businessline. De 
route wordt korter en sneller; de bus 
stopt minder vaak door minder hal-
tes. Daarnaast zullen ook de lijnen 
43 en 91 tussen station Apeldoorn 
en Apeldoorn Zuid blijven rijden. In 
de spits rijden dan acht bussen per 
uur, buiten spitstijden zes bussen 
per uur. Nico Vlasveld van het pro-
gramma  Mobiliteit van de provincie 
Gelderland: “Het project past in het 
streven van de Gelderse Staten om 
de stedelijke bereikbaarheid van en 
naar werkbestemmingen te verbete-
ren. Samen met bedrijven in Apel-
doorn Zuid constateerden we dat de 
ov-bereikbaarheid vanuit het station 
niet optimaal was.” 

Alternatief met meer capaciteit
Verzekeraar Achmea is als initiatief-
nemer nauw bij de totstandkoming 
van Lijn 14 Apeldoorn Zuid betrok-
ken geweest. “Veel van onze mede-
werkers, zo’n 200 per dag, komen 
met de bus naar het werk”, vertelt 
Jacqueline Reeker, Adviseur Busi-
ness Ontwikkeling van het facilitair 

bedrijf van Achmea. “Tot nu toe 
zetten we een speciale pendelbus 
in. We wilden kijken of binnen het 
bestaand ov een beter alternatief 
met meer capaciteit mogelijk is.” 
Daarvoor schoven de werkgevers 
aan bij het mobiliteitsoverleg tussen 
gemeente, provincie en vervoerder. 
De Businessline kwam als beste op-
tie naar voren. Reeker: “De bedrijven 
zijn straks beter bereikbaar, de me-
dewerkers hebben een betere verbin-
ding met het station. De vervoerder 
krijgt een rendabele lijn en de ge-
meente versterkt haar economische 
positie.” Vlasveld vult aan: “Het is 
misschien een klein lijntje, maar 
het is wel een goed voorbeeld van 
openbaar vervoer in de toekomst.” 
Jos Penninx, portefeuillehouder 
Duurzame mobiliteit in de regio 
Stedendriehoek bevestigt dat veel 
bedrijven goede ideeën hebben om 
bereikbaarheid te stimuleren. “Voor 
dit soort ideeën als de Businessline 
stelt de Stedendriehoek een financi-
ele ondersteuning beschikbaar.’’

Over Slim reizen 
Stedendriehoek
Onder de noemer Slim Reizen Ste-

dendriehoek werkt de regio Steden-
driehoek, een samenwerking van de 
gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Deventer, Epe, Lochem, Voorst en 
Zutphen, samen met organisaties 
aan een afname van het reizen in 
de spits en voor een beter woon - 
en werkklimaat. Slim werken en 
bewust en anders reizen maakt or-
ganisaties beter bereikbaar en aan-
trekkelijker als werkgever. Anders 
reizen of op een ander tijdstip van 
huis gaan, kan al het verschil ma-
ken. Voordelen zijn bijvoorbeeld 
meer flexibiliteit en minder reis-
tijd. Slim Reizen Stedendriehoek 
verbindt goede voorbeelden op het 
gebied van slim en anders reizen en 
stelt ze breed beschikbaar. 

Slim Reizen Stedendriehoek maakt 
deel uit van het landelijk Beter 
Benutten-programma van het mi-
nisterie van Infrastructuur en Mi-
lieu. Het programma staat voor een 
beter benutting van de bestaande 
infrastructuur: voor minder files, 
groei op het spoor en meer gebruik 
van vaarwegen. Hierdoor kan de 
economie groeien en verbetert het 
reiscomfort van de reiziger. Rijk, re-
gio en bedrijfsleven nemen samen 
in de drukste regio’s innovatieve 
maatregelen die de bereikbaarheid 
verbeteren. 

Kijk voor meer informatie op plat-
form www.beterbenutten.nl.

TWELLO.- Samen eten, elkaar 
ontmoeten en wellicht op termijn 
elkaar van dienst zijn op allerlei 
gebieden, dat is de bedoeling van 
de binnenkort te starten ‘Eet en 
Ontmoetavonden.’ Door alle veran-
deringen in de samenleving  heeft 
men elkaar meer nodig dan ooit. 
Om bijvoorbeeld te helpen bij klei-
ne activiteiten maar ook om contac-

ten te  leggen en te onderhouden. 
Veel mensen weten de route niet 
naar hulp of contact en vereenza-
ming kan het gevolg zijn. Stichting 
De Passerel, Riwis en Zozijn heb-
ben de handen ineengeslagen en or-
ganiseren op vrijdag 21 november 
een eerste ‘Eet en Ontmoetavond’ 
bestemd voor alle inwoners van de 
gemeente Voorst. Deze avond vindt 

plaats in café Titus, Stationsstraat 
13, waar men tussen 17.00 uur en 
19.00 uur  een stamppot maaltijd  
kan nuttigen en waar men elkaar 
kan ontmoeten. De maaltijden wor-
den verzorgd door Het Dorpshart. 
De kosten van een maaltijd bedra-
gen € 7,50.  Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met café 
Titus, tel. 06 40200090.

Activiteiten
kalender 2014

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

NOVEMBER
27 Samen uit eten in het dorpshuis Op den Toega, Teuge 
 Algemeen Belang Teuge
27 OKV lezing Ruimte voor de rivier aanvang 20 uur Benring 
 te Voorst, Vereniging Oudheidkundige Kring Voorst
30 12.00 tot 17.00 uur Koopzondag in het centrum van Twello. Div. 

winkels open.

DECEMBER
01 Samen aan tafel gaan. Zonnebloem afd. Wilp/ Voorst Dorpshuis de 

Pompe Wilp  
04 Sint koopavond in het centrum van Twello
07 Evensongs koor met Henk de Vries orgel 15.00 uur 
 Dorpskerk Wilp, Stichting behoud Dorpskerk Wilp
12 Sfeervolle Reskevo  kerstmarkt van 15.00 tot 20.00 uur. Bij kerk van 

Voorst met leuke kerstartikelen, boeken, bloemstukken, herdertjes-
tocht en kerstverhaal middels toneelspel. Route is geheel verlicht 
met kaarsjes.  

13 9.00 tot 16.00 uur Kerstmarkt bij de Kruidentuin. Div. leuke activi-
teiten. Lenteklokje 3, Twello  

14 12.00 tot 17.00 uur Koopzondag in het centrum van Twello. 
 Div. winkels open
16 Soosmiddag vanaf 14.00 uur met bingo, dorpshuis in Teuge 
 Algemeen Belang Teuge
19 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het clubhuis van 

de sportclub. Sportclub Teuge
21 12.00 tot 17.00 uur Koopzondag in het centrum van Twello. Div. 

winkels open.
23 Kerstkoopavond in het centrum van Twello

Mountainbiken met 
een doel
REGIO.- ‘Een onvergetelijke week met een rollercoaster aan emoties. 
Adrenaline die door je lichaam giert bij de afdalingen in de Ardennen 
afgewisseld met af en toe een traan bij de interviews in de dagfilms.’ 
Aldus Ruben Eshuis, hero en vader van een Duchenne jongen. 

Duchenne Heroes is een indruk-
wekkende zevendaagse mountain-
biketocht door België, Luxemburg, 
Duitsland en Nederland. De bikers 
fietsen 700 óf 500 kilometer in 7 
dagen voor kinderen met Duchenne 
Spierdystrofie. In 2015 beleven we 
een jubileum: al 10 jaar zetten dui-
zenden Heroes zich in en leveren zij 
een substantiële bijdrage aan onder-
zoek!

De organisatie van Duchenne 
Heroes zal samen met enkele oud-
Heroes op dinsdag 25 november een 
Heroes Café in Nijmegen verzorgen. 
Zij vertellen tijdens deze informatie-
bijeenkomst alle ins en out over het 
evenement en de Heroes delen hun 
ervaringen als (meervoudig) deelne-
mers. 
Onderwerpen tijdens deze informa-
tieavond zijn o.a. de route, de trai-
ning en sponsorwerving maar ook 
de nieuwe optie als weekend-hero 
mee te gaan, de kids-run bij de finish 
en de mogelijkheid om dit jubileum-
jaar middels toertochten 3 extra rit-
ten voor Duchenne Heroes te rijden. 

Het verhaal wordt uitgebreid onder-
steund met foto’s en filmmateriaal. 
Natuurlijk is er de gelegenheid om 
vragen te stellen.

Duchenne Heroes fietsen in zeven 
dagen niet alleen een heftige moun-
tainbiketocht, ze maken ook het 
verschil in de levens van duizen-
den zieke kinderen. Elke deelnemer 
brengt 2500 euro sponsorgeld in 
voor onderzoek naar een medicijn 
tegen de (nog) ongeneeslijke spier-
ziekte Duchenne. In de afgelopen 
negen jaar is er al ruim 8 miljoen 
euro opgehaald, is de levensver-
wachting van kids met Duchenne 
met 10 jaar verhoogd en is er nu 
eindelijk zicht op een proces-vertra-
gend medicijn. De tiende editie van 
Duchenne Heroes vindt plaats van 
13 t/m 19 september 2015. 

Het Heroes Café Nijmegen vindt 
plaats op dinsdag 25 november aan 
de Daalseweg 19 bij Café ‘t Haantje 
en start om 19:30 uur. Aanmelden 
kan via info@duchenneheroes.nl 
en 088-3665460.

Stamppottentoernooi 
Tennisclub Teuge
TEUGE.- Het miezert en je zou het 
liefst weer onder de wol kruipen. 
Maar dat geldt niet voor de circa 
20 deelnemers aan het jaarlijkse 
stamppottentoernooi van tennis-
club Teuge. Zij staan te trappelen 
om het altijd weer gezellige stamp-
pottentoernooi te gaan spelen. Maar 
ja…..eerst de banen dweilen, droog-
maken en met vereende krachten 
bespeelbaar maken. Kostte wel wat 
tijd, waardoor het speelschema iet-
wat is aangepast. Het enthousiasme 
heeft er in ieder geval niet onder ge-

leden, want de tennisstrijd barst in 
alle hevigheid los en met verhitte 
gezichten worden diverse span-
nende dubbelpartijen gespeeld. 
Toen de rook opgetrokken was bleek 
Martin Straathof de grote stamppot-
tenkampioen te zijn van 2014. Een 
eerste verdiende prijs. De poedel-
prijs ging dit jaar naar Geert Brou-
wer, die al zijn inspanningen zag 
stranden in het minste aantal pun-
ten. Maar hij doet volgend jaar weer 
mee, dus genoten heeft hij wel. En 
zoals de naam van het toernooi al 

deed vermoeden: na gedane inspan-
ningen staat er overheerlijke stamp-
pot klaar. Smaakvol afgeblust met 
een heerlijk bokbiertje. Volgend jaar 
weer! Wanneer u lid wilt worden 
van deze mooie gezellige tennis-
club, kunt u contact opnemen met 
de heer G. van Zandvoort, telefoon 
0571-274961. Zie ook onze website: 
www.tennisclubteuge.nl. Kunt u 
bij uw eigen tennisclub in de win-
ter niet spelen? Bij tennisclub Teuge 
kan dat wel; u kunt winterlid wor-
den voor slechts EUR 80,-- voor een 
half jaar. De club beschikt over drie 
all weather banen.

http://www.aao-online.nl
http://www.beterbenutten.nl
mailto:info@duchenneheroes.nl
http://www.tennisclubteuge.nl
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VoorsterNieuws
Sport

Nieuwe shirtsponsor zaterdag 2

KLARENBEEK.- Sinds enkele wed-
strijden zijn de spelers van Sportclub 
Klarenbeek zaterdag 2 voetbal trotse 
dragers van hun nieuwe gesponsorde 
tenues.  Bandencentrum Klarenbeek 
(BCK) heeft namelijk zijn lopende 
sponsorcontract uitgebreid en is nu 
ook shirtsponsor van het zaterdag 2 

voetbalteam. Daarnaast is het logo 
van het bandenbedrijf aan de Woud-
weg in Klarenbeek vanaf nu ook pro-
minent afgedrukt op een dubbelzij-
dig reclamebord langs het hoofdveld 
voor het multifunctionele centrum. 
Het logo van BCK zal hiermee nog 
prominenter op Sportpark De Pauw 

verschijnen, want BCK was tevens al 
trainingspakken sponsor van het ju-
nioren C1 team.  Zaterdag 2 is samen 
met Dennis Brink van BCK, voor het 
nieuwe reclamebord op de foto ge-
gaan. De sportclub bedankt de fami-
lie Brink van BCK voor deze spon-
sorbijdrage.

BCK nieuwe shirtsponsor SC Klarenbeek zaterdag 2.

Selectiewedstrijden 
Oortveldruiters 
EMPE.-In Laag Soeren werd de eerste selectiewedstrijd springen gehouden. 
Bij de pony’s won Lieke Pasman met Djarro klasse B cat. DE de 6e prijs. 
Anne Roelofs was met Bruni ook foutloos in het basisparcours, maar had een 
pechbalkje in de barrage. Bij de paarden klasse B veroverde Rachel de Haan 
met Zarah de 2e prijs en Michelle van de Pol met Brumm Brum de 3e prijs. 
In Vorden werd dressuur gereden door paarden combinaties. In de klasse L2 
scoorde Lisa Sanders met Findsley met 192 en 195 punten twee keer de 4e 
prijs, de combinatie is nu alweer M1 startgerechtigd, maar mag vanwege de 
jonge leeftijd van het paard nog niet promoveren. Iris Braam reed twee Z1 
proeven met Dimitri die beloond werden met resp. 206 en 208 punten, ze 
won daarmee beide keren de 2e prijs.

Zeer geslaagde voltige instuif 

SV Twello neemt 
winst mee naar huis
TWELLO.- Om 12 uur exact floot de scheidsrechter voor de laatste 19 minu-
ten die nog gespeeld moesten worden. Dit naar aanleiding van de gestaakte 
wedstrijd tegen Go Ahead van twee weken geleden. Aangezien de thuisploeg 
al drie wissels had gehad en een SV Twello die een gele kaart had, werd de 
wedstrijd begonnen. Zoals verwacht, waren beide partijen fanatiek. Aange-
zien de stand 1-3 was voor SV Twello, was SV Twello erop gebrand dat zo te 
houden. Helaas verdween in de 3e minuut, door waarschijnlijk miscommu-
nicatie bij SV Twello, toch de 2-3 in de goal. Extra waakzaamheid bij de spe-
lers van SV Twello. Met man en macht werd er verdedigd. In de 10e minuut 
moest helaas Yannick Gorter het veld verlaten met een blessure, Edward 
Achtereekte verving hem. De laatste 9 minuten waren erg spannend voor de 
meegekomen supporters van SV Twello. Maar het eindresultaat was, dat er 
werd afgefloten, met de winst die SV Twello mee naar huis mocht nemen. 
Op naar de wedstrijd van 23 november om 14.00 bij SV Terwolde.

KLARENBEEK.- Ter gelegenheid 
van de eerste verjaardag van de 
voltigegroep van Manege Voorst 
was er op zondag 16 november een 
voltige instuif georganiseerd. Hier-
voor konden voltigeteams en indi-
viduele voltigeurs zich inschrijven. 
In totaal ruim 60 voltigeurs, waar-
onder een zestal uit België, heb-
ben van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt om getraind te worden 
door topvoltigeurs en instructeurs. 
De ervaring die deze mensen heb-
ben om bepaalde technieken aan te 
leren hebben niet alle instructeurs 
en trainers. Als er dan gelegenheid 
is om van die ervaring te leren, 
wilden zij die gelegenheid graag 
aangrijpen om vooruit te komen. 
Door het grote aantal aanmeldingen 

moesten de deelnemers in een och-
tend en een middag groep verdeeld 
worden. Bij beide groepen werd 
begonnen met een pittige warming 
up en turntraining zoals lenigheid, 
kracht, vormspanning en coördina-
tie. Daarna werden de deelnemers 
in vier groepen met ongeveer gelij-
ke vaardigheid verdeeld. Voor deze 
vier groepen stonden vier houten 
oefenpaarden klaar waarop eerst 
verschillende technieken konden 
worden uitgeprobeerd, waarbij de 
handstand overslag zeer veel indruk 
maakte. Vervolgens werden 2 hou-
ten paarden vervangen door leven-
de exemplaren en konden 2 groepen 
hun oefeningen in stap draf en ga-
lop op het levende paard uitvoeren. 
De andere 2 groepen werkten nog 

verder op houten oefenpaarden. Het 
volgende uur werden deze groepen 
gewisseld. Hierdoor kregen de vol-
tigeurs 3,5 uur aaneengesloten trai-
ning: een half uur turntraining, twee 
maal een uur training op het oefen-
paard en één training op het leven-
de paard. In een aantal gevallen was 
dit levende paard en/of de handgre-
pen op de voltigesingel ook geheel 
vreemd voor de voltigeurs. Dit gaf 
nog een extra dimensie aan de trai-
ning. Er werd met heel veel plezier 
en inzet gewerkt en hoewel som-
migen nog wel eens even moesten 
wachten voor ze weer aan de beurt 
waren, bleven zij de verrichtingen 
van hun collega’s volgen en hielden 
zij zichzelf warm door tussendoor 
nog wat oefeningen te doen. Na af-
loop werd aan de deelnemers een 
herinneringsmedaille uitgereikt. Ze 
waren allen vol lof over de instuif 
en verzekerden de organisatoren 
dat ze bij een volgende gelegen-
heid weer van de partij zullen zijn. 
Bijgaande foto biedt een overzicht 
over de manege met de voltigeurs 
aan het werk op de levende en de 
houten voltigepaarden.

Judotoernooi 4-12 jaar een 
genot om naar te kijken

Concentratie en vechtlust maken 
judo zo boeiend.

TWELLO.- Afgelopen zaterdag  was 
het gezellig druk in de judozaal van 
sportschool Tijssen.
Ruim 100 judoka’s deden mee aan 
het jeugd judotoernooi 4-12 jaar. De 
judoka’s kwamen uit Twello, Voorst, 
de Worp, Eerbeek, Beekbergen, De-
venter en Dieren. Mooie judowed-
strijden  met tevreden kinderen en 
ouders. De uitslagen waren als volgt:
Poule 1. 1e Liam Klunder (Twello) 
2e Sorieilin Oache Polo (Deventer) 
3e Stijn Klunder (Twello). Poule 2. 
1e Nikki EgginK (Voorst) 2e Sven 
Eggink (Voorst) 3e Ravi van Dongen 
(Twello). Poule 3. 1e Thijmen Gil-
sing ( Eerbeek) 2e Koen Hasperho-
ven (Twello) 3e Jorinde Harmeijer 
(Twello). Poule4. 1e Antonio Koe-
kerits (Deventer) 2e Joe van Ben-
them (Twello) 3e Knoc Simmelink 
(Voorst). Poule 5. 1e Sophie den 
Dekker ( Deventer) 2e Feline Kasse-
naar (Dieren) 3e Julius Rijkschroeff 
(Eerbeek). Poule 6. 1e Daan Hutterd( 
Twello) 2e Jan van Egteren (Voorst) 
3e Martijn de Koe (Dieren). Poule 7. 
1e Marnix Stokman (Beekbergen) 2e 
Anne Cremers (Voorst) 3e Inge Huls-
hof (Beekbergen). Poule 8. 1e Yori 
Woessink (Twello) 2e Tjerk Gr. Wes-
seldijk (Twello) 3e Stijn Boerkamp 
(Twello). Poule 9. 1e Lars Michgels 
(Twello) 2e Valentijn Rijkschroeff 
(Eerbeek) 3e Esper Wolters( Twel-
lo). Poule10.1e Olaf Peters (Twello) 
2e Koen Bronkhorst (Beekbergen) 
3e Kevin Roerdink (Twello). Poule 
11.1e Jurgen van der Blom (Eerbeek) 
2e Dinand Kramp (Voorst) 3e Niek 
Eggink (Voorst). Poule 12.1e Maarten 
Klunder (Twello) 2e Zeynep Evici-
men (Deventer) 3e Antoine Veldwijk 
(Twello). Poule 13.1e Jelte Nijland 
(Twello) 2e Jessy Jeffrey (Deventer) 
3e Martijn Hulshof (Deventer). Poule 
14.1e Jelle van Reen (Twello) 2e Mi-
lan Chuttoo (Deventer) 3e Sebasti-
aan Enneman (Dieren). Poule 15.1e 
Etienne Tournier (Twello) 2e Floris 
Stokman( Beekbergen) 3e Tim Ste-

german (Twello). Poule 16.1e Kaan 
Evcimen (Deventer) 2e Olivier van 
Dijk (Deventer) 3e Arvid van Bem-
mel (Voorst). Poule 17.1e Vendel van 
Dalen (Voorst) 2e Sharee Pruimers 
(Deventer) 3e Dean Kok (Twello). 
Poule 18.1e Luuk Schemen (Twello) 
2e Frank Nokkert (Twello) 3e Rik van 
den Breemen (Voorst). Poule 19.1e 
Cas te Kampe (Voorst) 2e Stan Kok 
(Eerbeek) 3e Sem  Meiberg (Eerbeek).

Weerbaarheidstraining met 
succes afgesloten
De weerbaarheidstraining voor kin-
deren van 7 t/m 12 jaar werd dins-
dag en vrijdag afgesloten met het 
uitreiken van het weerbaarheidscer-
tificaat. 20  kinderen werden 8 we-
ken lang  getraind in hedendaagse 
momenten. Zowel sterk worden in 
het hoofd (opkomen voor jezelf) als 
in het lichaam (zelfverdediging en 
het uiten van eigen agressie) waren 
de belangrijkste onderwerpen. De 
meegekomen ouders konden zien 
wat zij hadden geleerd. Zie www.
tijssenweerbaarheid.nl

Sportschool Tijssen
Nieuws

http://www.tijssenweerbaarheid.nl
http://www.tijssenweerbaarheid.nl


Markt Twello elke vrijdag van 
12.30 tot 17.30 uur

Kom.. . 
en proef 
de sfeer

Nieuwe 
shirtsponsor B2
KLARENBEEK.- Sinds dit seizoen is Buitink Sport 
2000 de nieuwe shirtsponsor van het juniorenteam B2 
van SC Klarenbeek (SCK). Afgelopen zaterdag gingen 
de jongens en meiden van dit team voor hun wedstrijd 
op de foto samen met sponsor John Buitink. Buitink 
Sport 2000 is al jaren een van de vaste kledingleveran-
ciers van SCK. Naast genoemde shirtsponsoring, zullen 
binnenkort ook twee nieuwe reclameborden (hoofd-
veld en sporthal multifunctioneel centrum) van Bui-
tink op Sportpark De Pauw in Klarenbeek pronken. Het 
sponsorcommissie van SCK dankt Buitink voor verdere 
continuering van sponsoring door middel van boven-
staand genoemde sponsorvormen.

Buitink Sport 2000 nieuwe shirtsponsor SCK B2.

VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG

Huisgerookte Rode Poon

Huisgerookte Makreelfilet

Gebakken Lekkerbekken

Heerlijke Roerbakschotel

Bij ons altijd vers van het mes Tot vrijdag in Twello op de Markt

Kijk voor onze veilingverse Noordzee aanvoer in de kraam

twitter@vismanjan

Ouderwets lekker en als paling gerookt!

2 smaken peper & naturel, gezond en 
lekker!

Zonder graat en verfijnd gekruid!

Heerlijk in de oven of 
om te roerbakken!

per stuk

per stuk

3 voor

3 voor

per stuk

500 gram

3 voor 1.50

1.75

4.00

5.00

2.75

7.50

7.50

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

� � � �

7.992.99

4.992.99

22.99

12.956.99

1000 GRAM 
VAN 14.98 NU

500/400 GRAM 
VAN 3.99 NU

1 KILO 
VAN 8.49 NU

200 GRAM 
ELDERS 7.99 NU

250 CAPSULES 
VAN 31.00 VOOR

180 SOFTGELS 
VAN 19.95 VOOR

500 GRAM 
VAN 10,99 VOOR

KING SALOMO 
DADELS VERPAKT 
NIEUWE OOGST

VRUCHTENMIXEN 
NAAR KEUZE

CAT’S CLAW 500 MG

VITAMINE 1000MG D3BLAUWE OF BLANKE 
JUMBO ROZIJNEN

GOJI BESSEN

TIJMHONING
Als je keelpijn hebt doe je er goed aan om 
de hele dag door thee met tijmhoning te 
drinken. Honing heeft bacterieremmende 
eigenschappen. Doe nooit honing in 
kokend water want dan verdwijnen de 
genezende eigenschappen als sneeuw 
voor de zon. Voeg de honing pas toe als 
de thee een temperatuur heeft bereikt die 
geschikt is om te drinken.

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

300 0.99 0.99
HOLLANDSE
FRAMBOZEN

BANANEN ANANAS
EXTRA ZOET

KILO3 DOZEN PER STUK
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Kaartmarathon Voorwaarts
TWELLO.- Kaartliefhebbers (sters) wilt u het jaar 2014 eens lekker afsluiten? 
Kom dan mooie prijzen winnen bij de hele kaartmarathon van de s.v. Voor-
waarts op zaterdag 29 november. Aanvang  10.00 uur, prijsuitreiking 22.00 
uur. Er is weer een verloting met zeer aantrekkelijke prijzen. Opgave z.s.m. 
(maximaal 90 personen) kan door uw naam op de intekenlijst in de kantine 
te zetten of telefonisch bij Jan Logtenberg (klaverjassen tel. 273988) en Eefke 
Jansen (jokeren tel. 272925). Deelnameprijs € 18,00.

VoorsterNieuws
Sport

Sportprogramma
Voetbal
Cupa
Zondag 23 november
14.00 VenL 1- Cupa 1 
10.00 Cupa 2- Loenermark 4 
10.00 Cupa 3- Terwolde 3  
Vrouwen
11.00 Helios 1-St.Cupa/Voorst 1

Klarenbeek
Vrijdag 21 november
Vrouwen Zaal
20:30 DZV ‘82 1-Klarenbeek 1
Zaterdag 22 november
Heren Veld   
14:00 Wilp 3-Klarenbeek 2
14:30 ZVV 2-Klarenbeek 3
Vrouwen Veld
14:00 Klarenbeek 1-Barendrecht 1
12:00 Klarenbeek 2-Hellendoorn 1
14:30 RDC 2-Klarenbeek 4
Zondag 23 november
Heren Veld
14:00 Klarenbeek 1-Victoria Boys 1
10:30 Klarenbeek 2-ZVV 2
10:00 Klarenbeek 3-Barneveld 3
10:30 Klarenbeek 4-WSV 9
09:30 Alexandria 4-Klarenbeek 5

Voorwaarts
Vrijdag 21 november
Zaal Jachtlust
mannen
21.30 Voorwaarts 1-Apeld Boys 1
22.30 Voorwaarts 3-Apeldoorn 7
Zondag 23 november
14.00 Voorwaarts 1-P.H. Almelo 1
10.30 de Bataven 2-Voorwaarts 2
10.00 Epe 3-Voorwaarts 3
09.30 Voorwaarts 4-HC’03 2
11.30 Voorwaarts 5-Twello 2
10.00 Zutphen 2-Voorwaarts 6
11.00 AGOVV 2-Voorwaarts 7
11.30 Voorwaarts 8-Twello 3
09.30 WSV 10-Voorwaarts 9
09.30 Voorwaarts 10-WSV 11
09.30 Voorwaarts 11-Activia 5

Terwolde
Zondag 23 november
14.00 Terwolde 1-Twello 1
10.00 Terwolde 2-WSV 6 
10.00 Cupa 3-Terwolde 3
09.30 WWNA VE1-Terwolde VE1
09.30 SHE VE1-Terwolde VE2
Vrouwen
09.30 Vict. Boys 3-Terwolde 1

Teuge
Zaterdag 22 november
14:30 Teuge 1-Oene 1
12:30 Teuge 2-Oene 2
14:30 Teuge 3-Groen Wit 4
14:30 Teuge 4-EZC 3
14:30 Oene 5-Teuge 5
14:30 Groen Wit 8-Teuge 6
Vrouwen
12:30 Teuge 1-VIOS V. 1

Twello
Zaterdag 22 november

14.30 Twello  2-Gr.Wit 2
Zondag 23 november
10.00 Twello  4-KCVO 4
11.30 Vict.Boys  4-Twello  5
11.30 Voorwaarts 8-Twello  3
11.30 Voorwaarts 5-Twello  2
14.00 Terwolde 1-Twello  1

V en L
Zaterdag 22 november 
09:30 Terwolde E1 - V en L E2 
10:00 V en L D1 - Wijhe ‘92 D3
10:00 V en L D2 - Twello SV D3
11:00 Teuge SP C3 - V en L C1
11:00 VIOS V. E2 - V en L E1
Zondag 23 november 
09:30 KCVO 6 - V en L 3
09:30 V en L VE1 - Rob et Velo VE1
10:00 Emst 2 - V en L 2
11:30 V en L VR1 - VDZ VR2
14:00 V en L 1 - Cupa 1

Voorst
Zondag 23 november
14:00 Voorst 1-Beatrix 1
10:00 Voorst 2-Keijenburgse Boys 3
10:00 Voorst 3-Basteom 5
09:30 Vorden 4-Voorst 4

Wilp   
Zaterdag 22 november
14.00 Wilp 2-Zutphen 4 
14.00 Wilp 3-Klarenbeek 2  
Zondag 23 november
14.00 Wilp 1-Lettele 1 
10.00 Wilp 3-Helios 3 
Vrouwen
11.30 Wilp 1-Vaassen 1  

Zwembad De Schaeck
Zaterdag 22 november 
17.30 Proteus dames 1-Nunspeet 1
18.15 Proteus heren 1-TriVia 

Sporthallen
jachtlust
Donderdag 20 november
19:45-22:30 Volleybalcompetitie 
Voorwaarts volleybal
Vrijdag 21 november
10:00-15:00 Sportdag Daniel de 
Brouwerschool
20:30-23:30 Zaalvoetbal competitie
Voorwaarts 
Zaterdag 22 november
09:00-12:00 Mini volleybal toernooi
14:30-19:00 Volleybal competitie 
Voorwaarts, Wilp & Terwolde
Zondag 23 november
10:00-14:00 Handbal competitie 
Voorwaarts
Zuiderlaan
Vrijdag 21 november
19:30-22:30 Zaalvoetbal competitie 
SV Twello
Zaterdag 22 november
13:00-16:30 Handbal competitie SC 
Klarenbeek 
16:30-18:15 Basketbal competitie 
jeugd SV Twello
Zondag 23 november
12:00-14:00 Handbal SC Klarenbeek 

Narrow escape Twellose Schaakclub in 
OSBO-competitie

Dames 3 gebrand om iedere 
handbalwedstrijd te winnen

TWELLO.- Bij Voorwaarts, afde-
ling Handbal, is iedereen het er 
mee eens; het is de hoogste tijd dat 
er een damesteam kampioen gaat 
worden. Maar liefst drie dames-
teams van deze handbalvereniging 
spelen in de derde klasse van regio 
Oost en dit zorgt voor een te grote 
afstand met het eerste damesteam. 
De taak om kampioen te worden 
ligt dit jaar bij Dames 3, een gezel-
lige club fanatieke dames die op 

maandagavond getraind worden 
door Liduine Ebbers. In de voor-
bereiding van het seizoen was het 
nog even wennen aan elkaar, de ge-
selecteerde dames komen namelijk 
uit verschillende teams en velen 
hadden nog nooit met elkaar sa-
mengespeeld. Gelukkig konden zij 
elkaar al snel vinden in het veld en 
de wedstrijden in de voorbereiding 
werden dan ook ruim gewonnen. 
De meiden stappen iedere zondag 

het veld op, gebrand om iedere 
wedstrijd te winnen. Tot nu toe 
gaat dat erg goed, na vier wedstrij-
den gespeeld te hebben staan deze 
meiden ruim aan kop in de com-
petitie. De wedstrijd tegen de grote 
rivaal Dalfsen is nog niet gespeeld 
maar wanneer de dames deze fa-
natieke instelling behouden, moet 
ook deze wedstrijd te winnen zijn. 
En dan komt het kampioenschap 
toch wel heel dichtbij. 

TWELLO.-  De Twellose Schaakclub heeft ook de tweede wedstrijd in de OS-
BO-competitie gewonnen. Maandagavond werd in Almen na een 2-1 achter-
stand Ons Genoegen met 2-4 verslagen. het tweede team van de Twellose SC 
ontving dinsdagavond de reserves van Ons Genoegen. De thuisploeg kwam 
al snel met 3-0 voor. Uiteindelijk werd het hier ook 4-2 voor de Twellonaren.

De 0-1 voor de Twellonaren werd 
op het scorebord gezet door Jan de 
Boer. De Boer veroverde vroeg op 
de avond een toren en bouwde zijn 
voordeel verder uit. Zijn tegenstan-
der stribbelde nog wat tegen, maar 
zag na enige tijd het nutteloze hier-
van in. Uit niets bleek op dat mo-
ment dat de Twellose SC alsnog een 
moeilijke avond tegemoet zou gaan. 
Dit sloeg om toen Berry Hoogstraten 
en Gerard Bons de fout ingingen, 
Henk Casteel onder druk kwam en 
Jorik Jonker in tijdnood.

Tweede stukoffer fataal
Hoogstraten was veel beter uit de ope-
ning gekomen dan zijn tegenspeler, 
maar door het en passant slaan van 
een pion op f5 gaf hij te veel ruimte 
weg waardoor er zwaktes in zijn stel-
ling ontstonden. Toen hij een dameof-
fer miste met mat achter de paaltjes 
tot gevolg was het spel uit. Het werd 

2-1 voor O.G. toen Gerard Bons bij 
een tweede stukoffer geen rekening 
had gehouden met een tussenzet van 
zijn tegenstander. Zijn stelling stortte 
in en zijn aanval werd afgeslagen.

Verbonden pionnen
Wobbe de Vries trok de stand weer 
gelijk. Hij speelde een spannende 
partij die waarschijnlijk in remise 
was geëindigd als de Almense scha-
ker geen toren had verspeeld. Cas-
teel nam de druk op zijn stelling 
weg door een toren te ruilen voor 
een loper en twee pionnen. Door 
zijn tweede toren te ruilen, werd de 
pionnenstructuur van de Almenaar 
los zand en schoof Casteel twee ver-
bonden vrijpionnen langzaam maar 
zeker naar de overkant: 2-3.

hevige tijdnood
Aan bord 1 nam Jorik Jonker maar-
liefst 25 minuten bedenktijd voor 

één zet waarvan hij achteraf twij-
fels had of hij de juiste voortzetting 
wel had gekozen. Het bracht hem 
in hevige tijdnood, verlies leek aan-
staande of maximaal remise door 
herhaling van zetten. Zijn tegen-
stander werd overmoedig en ging 
in het eindspel te optimistisch met 
de koning naar voren en wandelde 
daarmee in een matnet van Jonker: 
eindstand 2-4.

Peter Verburgtoernooi
De uitslagen van Twello 2 – Ons Ge-
noegen 2 luidden: Eddie Sander – B. 
Menkveld 1-0, René Rouwhorst – 
G. Vrieze ½-½, Kees Kuijk – W. vd 
Nieuwenhuizen 1-0, Coen Hilbrink 
– A. Regelink 0-1, Rien van Hattum 
– J. den Uijl 1-0 en Frits Frijlink – A. 
Hiddink ½-½.

Zondag 23 november wordt het 
Peter Verburgtoernooi gespeeld. 
Schaakliefhebbers die zich nog niet 
hebben aangemeld voor dit rapid-
toernooi kunnen dit nog doen tot 
zaterdagavond. Zie twelloseschaak-
club.nl voor meer informatie en het 
aanmeldingsformulier.

Toine Rorije blijft 
hoofdtrainer Activia
TWELLO.- Toine Rorije is ook volgend seizoen trainer van V.V. Activia. De 
oud-prof van GA Eagles en  FC Groningen debuteert dit seizoen als hoofd-
trainer bij de Twellose derdeklasser. ,,Ik heb het hier geweldig naar m’n zin’’, 
verklaarde Rorije, die deze week zijn handtekening zet onder de nieuwe een-
jarige verbintenis. Naast zijn activiteiten bij V.V. Activia is Rorije ook nog 
actief als jeugdtrainer bij GA Eagles A1.De samenwerking met Nico Nijhof, 
trainer van het tweede elftal, zal na dit seizoen helaas eindigen. De ambiti-
euze trainer gaat na twee seizoenen in de reserve 2e klasse opzoek naar een 
nieuwe uitdaging. De club uit Twello beraadt zich de komende tijd op een 
opvolger.

Dubbelslag Voorster Schaakclub
VOORST.- Op maandag 10 novem-
ber speelden Voorst 2 en 3, allebei 
thuis, hun 2e wedstrijd voor de 
OSBO. Beide teams komen uit in 
de 3e klasse. Voorst 2 wilde graag 
de vorm van de eerste ronde voort-
zetten. Voorst 3 hoopte op een eer-
ste zege. De belofte van een mooie 
schaakavond, werd meer dan waar 
gemaakt. Voorst 2 nam het op tegen 
de Toren 7 uit Arnhem. Joop Siderius 
kwam in een eindspel die potremise 
was. Ook Guido van Heuvelen had 
een gelijkopgaande partij. Gezien 
de stellingen op de andere borden, 
kon hij met een gerust hart genoegen 
nemen met remise. Fred Corpeleijn 
stond positioneel heel veel beter en 
wist er een winnende combinatie uit 
te schudden. Jeroen Nikkels wist 2 
pionnen voorsprong te behalen. In 
het eindspel tikte hij dit uiterst de-

gelijk uit. John de Boer verloor een 
pion. Dit was echter slechts schijn 
omdat hij kort daarop er een toren 
voor terug kreeg. Met deze voor-
sprong wist hij de overwinning vei-
lig te stellen. Henri Jansen maakte 
het feest compleet met een zwaar be-
vochten overwinning. Hij stond lan-
ge tijd een pion voor, maar aangezien 
beide spelers een sterke toren had-
den, was het voordeel gering. Onze 
voorzitter speelde dit heel geduldig 
uit en wist uiteindelijk als eerste te 
promoveren en de score op 5-1 te 
zetten. Voorst 3 nam het op tegen 
Rokade 3 uit Lichtenvoorde. Daan 
Noordhuizen had er zin in. Hij won 
een loper en combineerde vlot naar 
de overwinning. Karl van ‘t Hazeveld 
won een paard, maar door goed po-
sitioneel spel van zijn tegenstander 
bleef het bij remise. Dick Hoekman 

wist zijn tegenstander te verslaan 
met een klinkende aanval. Toen zijn 
tegenstander de matdreiging door 
had, was het al onomkeerbaar. Met 
een solide remise bracht John Eek-
huis de score op 3-1. Slechts een 
half puntje was nog nodig voor de 
overwinning. Dit moest kunnen om-
dat Maarten Jansen inmiddels goed 
stond in een partij met wisselende 
kansen. Het leek remise te worden, 
maar het was een stelling die uitno-
digde voor blunders. Dit gebeurde 
een bord ernaast. Harry Schurink 
zag de kansen in zijn voordeel keren 
en sloeg vervolgens genadeloos toe. 
Met de overwinning al op zak kwam 
Maarten Jansen remise overeen. De 
4,5 - 1,5 overwinning smaakte zoet. 
Van de 12 Voorster schakers op deze 
avond heeft er niet een verloren. Zie 
ook: www.voorsterschaakclub.nl




