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Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoorn
       www.finstral.com - 055-5380060

KOZIJNEN
NODIG?

www.finstral.com

Er is maar 1 BOEKENMARKT

Zondag 30 juli, 

50 kramen, Zutphen

Groenmarkt; 10.00 - 17.00 uur

www.boekenvreugd.nl

Kip van het haasje

Aanbieding 

1,49
kip grilworst

Elke woensdag op het marktplein in Twello

�per stuk

Redactie 
Klompenkrant
TWELLO.- Op 1,2 en 3 septem-
ber a.s. staat Twello weer in het 
teken van het jaarlijkse Klom-
penfeest. Ook dit keer wordt er 
een geheel in full-color uitge-
voerde klompenkrant verspreid 
in een oplage van 100.000 stuks. 
Particulieren, verenigingen en 
bedrijven krijgen vanaf heden 
de gelegenheid om aan de be-
zoekers van het klompenfeest 
hun activiteiten kenbaar te ma-
ken. Dit kan door het inzenden 
van kopij (eventueel met foto). 
Het extra grote verspreidings-
gebied maakt dat uw informa-
tie bij velen onder de aandacht 
wordt gebracht. 

Kopij kunt u, liefst zo spoedig 
mogelijk, (s.v.p. voor 6 augus-
tus), sturen aan A. Alburg, 
Parelhoendreef 7, 7391 
EC, Twello of mail adri.
alburg@gmail.com Mai-
len naar info@voor-
sternieuws.nl kan ook.  

Muzikanten 
gezocht voor 
in Twello 
Centrum
TWELLO.- Op 26 juli van 10.00 
tot 14.00 uur mogen muzikan-
ten van alle leeftijden in het 
Centrum van Twello muziek 
laten horen. 

Organisatie zorgen voor een 
plekje waar de muzikant met 
zijn instrument gezelligheid 
gaat brengen. Niet vergeten een 
“hoed” mee te nemen waar een 
beloning in gedaan kan worden. 

Muzikanten kunnen zich aan-
melden door een email te sturen 
naar info@intwello.nl. Vermeld 
daarbij:  naam, adres en telefoon-
nummer, leeftijd (jong en oud 
mag meedoen)  en het instru-
ment. Opgeven kan tot zondag 
23 juli.

Noa Wijnmaalen plaatst zich voor 
de Jeugd Olympische Spelen 
 

MAURITIUS/WILP.- De 15-jarige Noa Wijnmaalen uit Wilp heeft met 
haar team dames U17 na spannende shoot-outs zilver gewonnen op het 
WK Beachhandbal in Mauritius. Eerder dit seizoen is Noa met haar 
team Europees Kampioen Beachhandbal geworden in Zagreb. Door 
deze uitstekende resultaten mogen Noa en haar team volgend jaar mee-
doen aan de Jeugd Olympische Spelen in Argentinië. 

Noa is speelster van het handbal-
team bij Voorwaarts. Ze wordt bege-
leid door Liduine Ebbers. Ze is bij 
Voorwaarts gescout voor het Neder-

landse Team voor dames onder de 
17. Het is erg knap dat Noa nu al in 
het team speelt voor dames onder de 
17, omdat ze pas 15 jaar oud is. Na-

dat ze het EK in Zagreb had gewon-
nen, heeft ze zelfs een brief van de 
koning ontvangen.
Noa volgt haar middelbare school op 
het AOC in Twello. De trotse opa en 
oma van Noa omschrijven haar als 
“vrolijk, spontaan en fanatiek spor-
tief”. Voor het EK had Noa nog nooit 
gevlogen. Ondertussen is ze voor 
haar beachhandbal al naar Kadensk, 
Zagreb en Mauritius gevlogen.

Wij willen Noa en haar team van 
harte feliciteren met deze knappe 
prestaties en wij willen haar alvast 
heel veel succes wensen op weg 
naar de Jeugd Olympische Spelen! 

Fase 1 is vandaag afgerond

Fase 2 van wegwerkzaamheden 
H.W. Iordensweg gestart
TWELLO.- Fase 1 van de weg-
werkzaamheden aan de H.W. Ior-
densweg  is vandaag afgerond. De 
rijbaan en fietspaden zijn  voor-
zien van een nieuwe asfalt dek-
laag. Vanaf maandag 17 juli  is 
de tweede fase aangebroken: het 
gedeelte vanaf de Zuiderlaan tot 
de afslag A1 Fliertweg zal ver-
nieuwd worden.

Vanaf maandag 17 juli t/m vrijdag 
21 juli zijn de fietspaden afgesloten 
voor fietsverkeer. Vanaf vandaag 
tot donderdag 27 juli is de rijbaan 
geheel afgesloten voor doorgaand 
verkeer. De aanliggende bedrijven 
en instellingen blijven tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden 
bereikbaar. Ondanks de bebording /
omleiding is het wel mogelijk dat er 
enige overlast ontstaat. 

Omleiding
Het verkeer tussen de afrit(ten) A1 

en de Rijksstraatweg Twello wordt 
omgeleid via de Molenallee (N791), 
Rijksstraatweg / Wilpsedijk (N790) 
en de Rijksstraatweg (N344). Tij-
dens de uitvoering van fase 2 is de 
Voordersteeg bereikbaar.

Wegwerkzaamheden en (rode) 
omleidroute vanaf Zuiderlaan tot 
afslag A1 (foto: Gemeente Voorst)

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

Diverse soorten 
vaste planten

Voor € 5,99
 (grote potmaat)

BHV tekort?
Wij leiden mensen op.

Telefoon: 0571-270825
vragen@yoost.nl

Explosief tot 
ontploffing 

gebracht in Wilp

Op woensdagen 
genieten in Twello

mailto:adri.alburg@gmail.com
mailto:adri.alburg@gmail.com
mailto:info@intwello.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: Voorster Nieuws Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello, telefoon: (0571) 27 61 91

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis 
genomen van het plotselinge overlijden 
van onze Penningmeester

Bert Huigen

Bert heeft zich gedurende vele jaren ingezet 
als bestuurslid, Penningmeester en vrijwilliger. 
Zijn grote wijsheid en warme sympathie zal 
door ons gemist worden. Hij laat een grote 
leegte achter.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe om dit grote 
verlies te dragen.

Bestuur en vrijwilligers Dorpshuis de Arend

Gesterkt door de gedachte dat de dood ook 
bevrijdend kan zijn, nemen wij afscheid van 
mijn lieve man, paps en opa

Hein Johan Zwienenbarg
* Nijbroek, 17 november 1937 

† Deventer, 12 juli 2017

  Janny Zwienenbarg - Haas

  Anita in liefdevolle herinnering
      Eva
      Madelief en Alec

  Linda

Correspondentieadres:
De Vang 64
7391 PP Twello

De crematieplechtigheid heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

Nijverheidsstraat 27  
tel   :   0571 - 290972
open  :   ma t/m vr  7.30 - 16.00 u 
    za  8.00 - 12.00 u

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

Wij houden 
het graag 
persoonlijk...

Piet Heinstraat 33, 7391 WK TwelloPiet Heinstraat 33, 7391 WK Twello
www.hemmesuitvaartzorg.nlwww.hemmesuitvaartzorg.nl
welkom@hemmesuitvaartzorg.nlwelkom@hemmesuitvaartzorg.nl

...en staan 24/7 voor u klaar
    (0571) 27 20 15

Thuisopbaring
Afscheidshuis
Afscheidscentrum

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

Koppelstraat 4 • 7391 AK Twello • 0571 794 512
STUNTZAAK.NL

kanaalplaten en ALU profielen voor verkapping
POLYCARBONAAT

onderdeel van Verkoop Service Veluwe BV

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

ACTIEFOLDER Aanbiedingen Folder week 16-17. Model- en prijswijzigingen, alsmede druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen in Euro’s en incl. 
BTW. Folderaanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 27 april 2013, zolang de voorraad strekt. Tenzij anders vermeld zijn de genoemde 
kortingen en verwijderings bijdragen in de prijzen verwerkt. Uitsluitend normale hoeveelheden voor particulier gebruik; niet voor handelaren  
en/of wederverkopers. Op al onze leveringen aan consumenten zijn de algemene voorwaarden van de doe-het-zelf branche van toepassing.  
Je vindt de voorwaarden in de bouwmarkt en op www.multimate.nl

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

MET MEER DAN 80 VESTIGINGEN, DUS ALTIJD 1 IN DE BUURT
KIJK VOOR DE ADRESSEN, ACTUELE OPENINGSTIJDEN EN KOOPZONDAGEN OP WWW.MULTIMATE.NL
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KORTING

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE
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HOGEDRUKREINIGER 
K3.150MD 
1.600 watt. 360 liter/per uur.  

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

Scan de QR-code of ga naar 
www.debestefolder.nl/multimate

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

Scan de QR-code of ga naar 
debestefolde nl/multi te

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

*Voorwaarden Op zaterdag 8 september 2012 krijg je van 8.00 tot 10.00 uur 20% korting op het hele assortiment. Met uitzondering 

van de lopende acties (waaronder folderaanbiedingen), bodemprijsartikelen, uurlonen van klus- en montagediensten, 

cadeaubonnen, verhuurartikelen, Velux dakramen, brandstofproducten (Zibro Kamin), 

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

Bosch Microkettingzaag 
500 watt. 0 - 7.800 zaagbewegingen p/min. Zelfspannende ketting, 
geen olie nodig. Voor nauwkeurig zagen zonder vibratie. Inclusief 
NanoBlade Hout basic 50, afdekkap, afdek bescherming, anti-splin-
terplaatje en opbergkoffer. Type Easycut50. 

109.95 

99.95

Ps. 86 vers 3 berijmd.

Wij hadden een sprankje hoop…
Toch nog onverwacht hebben wij afscheid 
genomen van mijn lieve man, onze zorgzame 
pa, trotse opa en “oude opa”

Jan van Huffelen
* Nijbroek,  † Zwolle,
30 mei 1929  16 juli 2017

Jo van Huffelen - Dekker

   Ria en Rob
      Jeffrey en Elise, Luuk
      Kim en Gert - Jan, Dalinique

   Dick en Erna
      Rianne en Mattis, Bodi
      Ferry

   Gerda en Gert
      Joy en Andy

   Ditje en Hans
      Roy
      Britt

Correspondentieadres:
Dick van Huffelen
Omloop 25
7391 PK Twello

Jan is in Afscheidscentrum Hemmes.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid 
nemen op D.V. zaterdag 22 juli van 10.00 uur 
tot 10.45 uur in Afscheidscentrum Hemmes, 
Piet Heinstraat 33 te Twello.

Aansluitend vindt de afscheidsdienst plaats 
om 11.00 uur in genoemd afscheidscentrum, 
waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste 
rustplaats op de Gemeentelijke Begraafplaats, 
Twelloseweg 2 te Terwolde.

Geen bloemen.
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

USA Streetfestival zorgt voor veel plezier

TWELLO.- Met redelijk goed weer en een flinke publieke belangstelling 
kunnen de ondernemers van de Stationsstraat terugblikken op een ge-
slaagd USA Streetfestival. 

Evenals vorig jaar, toen de eerste 
editie van het festival van start ging, 
was de Stationsstraat getooid met 

Amerikaanse vlaggen en met in het 
oog springende Cadillacs, Chevy’s 
en andersoortige USA voertuigen. 

Door het goede weer hadden ook de 
terrassen over belangstelling niet te 
klagen. 

Met een drankje en een hapje kon 
er volop worden genoten van de di-
verse muzikale optredens.

De band DAKKERAF trad zondagmiddag op tijdens het USA Streetfestival.

Renaissance- en 
Barokmuziek 
in Dorpskerk  
Voorst
VOORST.-  Afgelopen zaterdag 
hebben belangstellenden kunnen 
genieten van “OMBEGA”, een 
mooie combinatie van blokfluit 
en gitaar. Leuk om te vermelden 
hoe de naam is ontstaan: de “O” 
staat voor oude muziek, “M” Ma-
rianne, “B” Blokfluit, “E” Erna, 
“G” Gitaar en de “A” Apeldoorn 
en Arnhem.

Marianne (blokfluit) en Erna (gitaar) 
spelen ongeveer vijf jaar met veel 
plezier samen. In deze samenstel-
ling spelen zij vooral Renaissance- 
en Barokmuziek. Zij openden het 
programma met “Divisions on an 
Italien Ground”, van Robert Carr, 
een mooi gevarieerd nummer waar-
bij de basmelodie telkens terugkeert. 
Vervolgens “Sonate in d-klein” oor-
spronkelijk geschreven door Ph. 
Telemann voor hobo, maar in de 
bewerking van Jean Maurice Mourat 
ook zeker het beluisteren waard. In 
“Canzona per Canto solo” hoorden 
we verschillende tempi door elkaar. 
Ricercado primera” van Diego Ortiz, 
een Spaanse dans waarbij in de gi-
taar partij een mooi stukje flamengo 

werd gespeeld. Het concert werd af-
gesloten met “Sonate in a-klein” van 
Händel (4 delen). 
Het aanwezige publiek heeft geno-
ten van de klanken van “OMBEGA”, 
een verrassende combinatie, en ze-
ker voor herhaling vatbaar.

Zaterdag 22 juli is er weer een In-
loopconcert in de Dorpskerk. Om 
15.00 uur staan Jaap en Marieke 
Brinkert-Zeeman op het programma, 
met orgel en dwarsfluit. In het naast-
gelegen Dorpshuis is van 13.00 tot 
17.00 uur de mogelijkheid om een 
drankje te nuttigen en een brocante-
markt te bezoeken.

Geslaagd optreden 
Leerlingen Noordman Music

Cadenza Twello zet formidabele prestatie neer

TWELLO.- Dinsdag 13 en woensdagavond 14 juni speelden de leerlin-
gen van Noordman Music in de theaterzaal van het koetshuis  De Kleine 
Noordijk te Wilp.

Henk Noordman had in het ka-
der van 20 jaar Noordman Music 
te Twello contact gezocht met de 
Stichting Cultuur Kleine Noordijk. 
Deze Stichting beschikt sinds kort 
over prachtige nieuwe vleugel. Het 
was daarom heel bijzonder om op 
deze mooie inspirerende plek met 
de leerlingen te spelen.

Er werd gemusiceerd op een hoog ni-
veau door jong en oud en het samen-
spel was ruim vertegenwoordigd. De 
vele toehoorders konden beide avon-
den genieten van de muziek van o.a. 
Einaudi , Mozart, Handel, Bach, Vi-
valdi, Schubert en Diabelli. Op de 

tweede avond, die muzikaal op een 
hoog pijl stond, speelde na de pau-
ze een oud leerling van Noordman 
Music, Ruben Tekelenburg. Ruben 
behaalde in 2016 zijn Master aan 
het Artez Conservatorium te Zwol-
le. Hij speelde achteréénvolgens: 
Brahms – Intermezzo opus 118 no. 
2 - Rachmaninov – prelude opus 23 
no. 5  - Liszt – Liebestraum no. 3 en 
medley van Pirates of the Caribbean. 
De ouders, leerlingen en vele andere 
gasten hebben enorm genoten. Als 
dank voor hun optreden werden de 
leerlingen verrast met een prachtige 
rode roos, aangeboden door de eige-
naar van het landgoed.

TWELLO.- Afgelopen weekeinde is Cadenza Twello met het slagwer-
kensemble naar het Wereld Muziek Concours in Kerkrade geweest om 
haar wereldtitel te verdedigen. Daarin heeft ze een enorme stap gezet. 
In de hoogste divisie haalde het ensemble het ongekend hoge punten-
aantal van 97,16. Daarmee werden ze dagwinnaar, maar moeten ze nog 
twee weken wachten om te weten of ze hun wereldtitel prolongeren.

Na het behalen van de titel vier jaar 
geleden is de lat nog hoger gelegd. 
Technisch moeilijke stukken, veel 
verschillende maatsoorten, wisse-
lende tempo’s, maar ook heel ver-
stilde momenten, het zat allemaal 
in het programma.  Na vele weken 
van intensief repeteren en studeren 

moest het er op vrijdagavond uitko-
men. Cadenza was als laatste aan de 
beurt en ging rond half negen het 
podium op, om er na een uur met 
een goed gevoel af te stappen. Diri-
gent Robbert Houtkamp is tevreden, 
en later blijkt dat de jury dat ook is. 
Goud met onderscheiding. Enorme 

vreugde bij de deelnemers en de di-
rigent en zeker ook bij de fans in de 
zaal. 
Bijzonder om te vermelden is dat een 
van de composities geschreven is 
door een van de leden zelf, Ruben 
Maathuis. Dat zijn composities we-
reldse kwaliteit hebben, blijkt mede 
uit het hoge puntenaantal. 

De vele meegereisde supporters uit 
Twello vierden samen met de muzi-
kanten deze fantastische uitslag en 
hopen met hen mee dat het  vol-
doende zal zijn voor de wereldtitel.

Op woensdagen genieten in Twello
TWELLO.- Drie woensdagen zomeracties komen er weer aan in Twello 
centrum;  gezelligheid die u vast niet wilt missen!

26 juli: Verkopen en kopen
De ondernemers van Twello Cen-
trum nodigen u uit om 26 juli iets te 
verkopen of te kopen op de kleedjes-
markt. Bij slecht weer wordt uitge-
weken naar het pand waar voorheen 
Scapino in zat aan de Duistervoord-
seweg. 
Opgeven voor verkopen kan nog tot 
21 juli op info@intwello.nl. (Hande-
laren niet toegestaan) Er zijn nog een 
paar plaatsen beschikbaar.

2 augustus: Knuffelen en 
springen
De volgende woensdag 2 augustus 
kan iedereen die van knuffelen met 
dieren houdt een bezoek brengen 
aan Roel’s Beestenboel. Zijn kinder-
boerderij is te vinden op het Dorps-
plein. Ook kan er gesprongen wor-
den in het koeienspringkussen. Een 
geweldige woensdag vol vertier. Bij 
de ijskar van ZAZA kun je een heer-
lijk ijsje kopen.

9 augustus: Grote braderie
De laatste woensdag 9 augustus 
wordt er een grote braderie georga-
niseerd in het hele centrum. In de 
kramen van de plaatselijke onder-
nemers kunt u uw slag slaan. Bij de 
plaatselijke horeca heerlijk eten en 
drinken. En bij de hobbyisten zult u 
uw ogen uitkijken.  Er zijn nog en-
kele kramen beschikbaar. Opgeven 
voor een gratis kraam kan nog tot 4 
augustus op info@intwello.nl (Han-
delaren niet toegestaan)
De vele parkeerplekken zijn in Twel-
lo overal gratis.

mailto:info@intwello.nl
mailto:info@intwello.nl


SV VOORWAARTS
GO AHEAD EAGLES

Buurman 
Vleesch & Vis

SV Voorwaarts wishes La’Vere Corbin-Ong
a quick recovery! We hope to see you 

on the pitch soon again.

SV Voorwaarts bedankt de gemeente, 
politie, EHBO, SV Terwolde, stewards, 
verkeersregelaars van Go Ahead en allen 
extern van Voorwaarts die 
behulpzaam zijn geweest.

SV Voorwaarts is trots en bedankt alle supporters van beide clubs, 
sponsoren, Business Vrienden van Voorwaarts en alle vrijwilligers van 
SV Voorwaarts voor jullie opstelling, medewerking en samenwerking.

Spelers, staf, arbitraal trio bedankt!

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

 
 

 

De Kribbe

Weerdseweg 6a Wilp

 0571 26 25 22

 info@dekribbe.nl 

www.dekribbe.nl

€13,50* 

In de maanden juli & augusts 
is de keuken geopend tot 20.00 uur

Weekschotel

* wisselt elke week, ook vegetarisch

Koffie, thee & taart

(Personeels)feesten 

(Zakelijke)lunch & borrel 

Partijen & bijeenkomsten

Terras voor & achter

Museum 

Wij zoeken geen 
monteur...

Wij zoeken een 
gedreven W-monteur.

Koppelstraat 4 • TWELLO • 0571 794 512
STUNTZAAK.NL

VAKANTIE-AANBIEDING
AIRPRESS 

COMPRESSOR 
MET 5-DELIGE
ACCESSOIRES

€ 99,- excl btw 
(€119,79 incl. btw)

Zie www.hofvantwello.nl
Open di. t/m zo. vanaf 10:00 uur

NU VOLOP VERSE 
ONBESPOTEN 

GROENTEN 
VAN EIGEN LAND

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering
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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!

Mindervalide visplaatsen Toevoerkanaal

TERWOLDE.- In de afgelopen maan-
den hebben er grootschalige onder-
houdswerkzaamheden plaatsgevon-
den aan het Toevoerkanaal tussen 
Terwolde en De Vecht. De bodem 

is opgeschoond en uitgebaggerd, de 
taluds zijn weer op orde gebracht en 
belangrijker nog, de taludafbakening 
is over een grote afstand vernieuwd 
en versterkt. Als afronding van dat 

project zijn nu zogenaamde MUP’s 
aangelegd. Deze afkorting staat voor 
maaiseluitdraaiplateau en houd 
niets anders in dan een plaats cre-
eren waar het maaisel uit het water 
gehaald wordt nadat de watergang is 
gemaaid. 

Het Waterschap heeft met een kleine 
moeite deze plateaus geschikt ge-
maakt voor de mindervalide vissers. 
De auto kan er geparkeerd worden 
en er loopt een verhard pad naar een 
vlak gedeelte van het plateau. 

Rolstoelafhankelijke sportvissers 
kunnen op deze plaatsen perfect 
hun hobby uit kunnen oefenen, hoe-
wel de mensen van het waterschap 
natuurlijk niet kunnen garanderen 
dat de grote vissen in grote getale op 
deze stekken af zullen komen. Daar 
staat tegenover dat deze plaatsen in 
het verleden ook al geliefde stekken 
waren voor de sportvissers, zodat de 
kans op beet wel degelijk aanwezig 
zal zijn.

De minder valide sportvissers stek aan de Kadijk in Nijbroek, ter hoogte 
van de middeleeuwse sluis.

Burgemeester trekt de winnende loten

GEMEENTE VOORST.- Geassisteerd door  Dick Laverman, de oud-
penningmeester van de MartinusStichting (2004-2014) en Marian Groe-
newold-van Bers, secretaris van de Martinusloterij, trok vorige week 
woensdag burgemeester Jos Penninx de winnende loten.

‘Het verdient heel veel lof als men-
sen uit onze gemeente zich als 
vrijwilliger inzetten buiten onze 
gemeentegrenzen voor de minder be-
deelden in een samenleving,’ aldus 
de burgemeester. 

In zijn  boek ‘Nepal meer dan de 
Himalaya’(2015) stelt Wiel Palmen 
zich  kritisch op naar de huidige wij-
ze van  ontwikkelingssamenwerking 
waar hij zelf deel van uitmaakt.
In april en mei is hij terug gegaan 
naar Thailand om verslag te doen 
van deze tien jaren Martinus Stich-
ting. De loterij maakte onderdeel uit 
van inzamelen van gelden om het 
onderzoek mogelijk te maken.
Het aantal verkochte loten bracht 
370 euro op, de gehele actie 4000 
euro. ( zie: www.stichtingelmundo.
nl) Deze loterij werd gehouden in 
februari-maart. De winnaars ontvan-
gen de komende weken bericht.  

Op de vraag van de burgemeester wat 
verder zijn plannen waren nu ook na 
de  Martinus Stichting ook stichting 
Hatemalo Nepal in februari 2018 
haar werk beëindigt, antwoordde 
Wiel Palmen dat hij onderdak heeft 
gevonden bij stichting El Mundo in 
Utrecht en dat hij zich de komende 
jaren onder meer zal inzetten voor 
werkgelegenheid en onderwijs voor 
de dalits, de onaanraakbaren in Ha-
ripur, een dorp in het zuiden van 
Nepal en voor geiten voor zeer arme 
gezinnen in twee dorpen bij Ka-
thmandu. Het verslag van het onder-
zoek verschijnt begin september in 
boekvorm ‘Geweven uit honderden 
bloemen’. De aftrap van deze nieuwe 
activiteiten is op het Klompenfeest, 
vrijdag 1 september. 

LANDJEPIK/VERJARING 

Begin dit jaar heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over een situatie 
die nogal eens voorkomt: De eigenaar van een woning ‘ontfermt’ zich 
over een stuk grond van een naastgelegen perceel en neemt dit in bezit. 
Hij vergroot feitelijk zijn tuin en rastert het geheel af. Ook al beseft hij 
dat hij een stuk van een buurperceel in bezit heeft genomen, kan na 
verloop van tijd (20 jaar) de eigendom door verjaring op hem overgaan. 

De Hoge Raad heeft de regels voor die overgang van de eigendom op 
een rij gezet: 
- de termijn van 20 jaar begint de dag nadat het bezit verkregen is; 
- of sprake is van bezit wordt beoordeeld naar de verkeersopvattingen; 
- het bezit moet ‘openbaar’, ondubbelzinnig en kenbaar zijn; 
-  het moet aan de oorspronkelijke eigenaar duidelijk zijn dat X pretendeert 

eigenaar te zijn. 

Is hiermee na 20 jaar ‘de kous af’? Niet altijd! De Hoge Raad heeft 
verder bepaald dat degene die de grond in bezit heeft genomen en 
weet of behoort te weten dat het andermans grond is, een vordering uit 
‘onrechtmatige daad’ boven het hoofd hangt, wat kan betekenen dat de 
oorspronkelijke eigenaar schadevergoeding eist of een veroordeling om 
de grond aan hem terug te leveren. 
De nieuwe eigenaar kan niet altijd tegenwerpen dat de oorspronkelijke 
eigenaar 20 jaar heeft stilgezeten en niet regelmatig onderzoek heeft 
gedaan naar inbezitneming. Dat is teveel gevraagd. 

Een termijn van 20 jaar is soms moeilijk aan te tonen. De bezitstermijn 
van de eerdere bezitter mag in principe meegeteld worden. Maar hoe 
bewijs je de aanvangssituatie? Zijn er nog oude foto’s? Kunnen buren 
iets vertellen? In dergelijke kwesties kan een notarieel advies vaak 
duidelijkheid verschaffen.

aangesloten bij Netwerk Notarissen

www.DNSnotarissen.nl Rijksstraatweg 88, 7391 MT Twello
Telefoon (0571) 27 46 68

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

Welsum krijgt eigen buitenschoolse 
kinderopvang: BSO Natuurlijk Doen
WELSUM.- Direct na de zomer-
vakantie, op maandag 4 septem-
ber, start buitenschoolse kinder-
opvang BSO Natuurlijk Doen! 
in Welsum, Kerklaan 22 (zijkant 
Dorpshuis De Bongerd). 

“De BSO start met buitenschool-
se kinderopvang op maandag en 
donderdag. We hebben echter de 
intentie om te groeien naar kinder-
opvang op meerdere dagen”, aldus 
Hans Boon, coördinator van BSO 
Natuurlijk Doen! Welsum. “Met 
de komst van deze BSO kunnen 
we werkende ouders met kinderen 
op openbare basisschool Dijkzicht 
een mooie oplossing bieden voor 
opvang na schooltijd ín het dorp 
Welsum”, aldus Claudia Diepstra-

ten, directeur openbare basisschool 
Dijkzicht. “Hierdoor hopen we ook 
dat de school in leerlingenaantal 
gaat groeien.” Het initiatief om tot 
de oprichting van deze BSO te ko-
men, is ontstaan doordat een aantal 
lokale vrijwilligers wil voorkomen 
dat Welsum een dorp zonder school 
wordt”, licht Boon toe. “Dijkzicht 
is een kleine dorpsschool direct 
naast de kerk, midden in het dorp 
Welsum, met ongeveer 25 leerlin-
gen. Door de nieuw te bouwen wo-
ningen aan de rand van het dorp en 
de komst van deze BSO hopen we 
in leerlingenaantal te groeien”, ver-
telt Diepstraten. Boon vervolgt: “Als 
BSO-organisatie werken we daarom 
samen met OBS Dijkzicht. Onze 
visies sluiten nauw op elkaar aan. 

Onze visie is dat je als mens dicht 
bij jezelf moet blijven en in harmo-
nie moet leven met de natuur. Als 
het even kan, zullen we veel met de 
kinderen naar buiten gaan, zoals dit 
ook gebeurt op de basisschool.”

Aantrekkelijk starttarief
Voor het eerste jaar heeft de Stich-
ting Natuurlijk Doen! Welsum een 
zeer aantrekkelijk starttarief voor 
ouders, namelijk € 5,- per uur. Voor 
één middag komt dit neer op € 
16,25 per kind. Het tweede jaar, na 
inschrijving, gaat de prijs naar een 
meer marktconform tarief van € 7,- 
per uur. De BSO biedt ook flexibele 
opvang door middel van de aanschaf 
van een 10-strippenkaart. Natuurlijk 
Doen! berekent geen inschrijfgeld.

Klompenfietstocht
TWELLO.- Zondag 3 september staat er tijdens het Klompenfeest een 
fietstocht gepland die voert door de omgeving van Twello. Onder het 
motto fietsen en bewegen is gezond heeft de organisatie van het dorps-
feest deze extra activiteit toegevoegd in het programma. ‘Goed om er 
even tussenuit te zijn en te genieten van alles wat de gemeente Voorst 
heeft te bieden’’, is de stelling. Tijdens het fietsen worden de deelne-
mers onderweg op een gezonde wijze verwend en elke deelnemer ont-
vangt een leuke attentie

De Klompenfeest fietstocht start in het centrum van Twello tussen 
11.30 en 12.00 uur. Oud, jong, gezinnen, families, een ieder kan mee-
doen. De route is zo gekozen dat deze ook scootmobiel veilig is. Er 
zijn een tweetal routes, 20 km of 30 km. Er wordt een kleine financiële 
bijdrage gevraagd van 2,50 p.p. of 7,50 euro voor een gezin.

Aanmelden kan per mail: michel@klompenfeest.nl of schrijf je in bij 
het Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello.

mailto:michel@klompenfeest.nl


Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

Nieuwe Barteldweg 21
7391 CN  Twello
T (0571) 27 09 39
M 06 - 15 47 45 93

 

 
 

 

 
ervaar de kracht van 

MINDFULNESS 
 

 zomerse activiteiten in boerennatuur 
 

  www.aandachtgeeftjekracht.nl 

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

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

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

Runnenbergweg 7  Vaassen    tel. 06-13694873    info@kbschroot.nl

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service

70-Tons weegbrug

Koppelstraat 4 • Twello • 0571 794 512

met rooster of spleet

onderdeel van Verkoop Service Veluwe BV

STUNTZAAK.NL

LIJNGOOT
vanaf € 11,50 /meter 
excl. btwexcl. btw

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

U heeft al een ontwerp voor uw badkamer, keuken of tuin-
bestrating in gedachten. En nu? Kom naar onze showroom en 
onze gespecialiseerde medewerkers helpen u graag verder met de 
verdere uitvoering en  deskundig advies. Bij Brouwer kunt u terecht 
voor keukens, badkamers, tuinbestrating én bouwmaterialen.

TUINBESTRATINGBADKAMERSBOUWMATERIALEN KEUKENS

LAAT U 

INSPIREREN 

IN ONZE 

SHOWROOM

Al een ontwerp in gedachten?
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Anklaarseweg 97A (t.o. Robur et Velocitas) 
7317 AS Apeldoorn. Tel. 055 57 88 005 

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, ONDERHOUD 

EN REPARATIE

Pijnappel
ScootMeer dan 20 verschillende typen 

scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,-

Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op: 
www.scoot.nu

Meer dan 20 verschillende typen 

Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.Scootmobielen

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

Workshop van Olga Commandeur 
in Beweegtuin Duistervoorde

TWELLO.- De Beweegtuin Duistervoorde, gelegen bij woonzorgcentrum 
Martinushof, werd vorig jaar september op grootse wijze geopend door 
Olga Commandeur, bekend van het Tv-programma ‘Nederland in Be-
weging!’. Onder massaal toegestroomde belangstelling, onder wie veel 
ouderen, introduceerde Olga Commandeur op kenmerkende wijze de 
mogelijkheden die de Beweegtuin en haar toestellen biedt. 

Om beweging en het gebruik van 
de beweegtuin te stimuleren heb-
ben de Buurtsportcoaches van SV 
Voorwaarts en Mens en Welzijn 
Voorst afgelopen voorjaar het initi-
atief genomen in het opzetten van 
een wekelijks beweegprogramma in 
combinatie met Jeu de Boules voor 
bewoners, omwonenden en bezoe-
kers van de Dagbesteding van/op de 
Martinushof. Daarnaast hebben er 
een aantal ‘sportieve ontmoetingen’ 
plaatsgevonden onder het motto: 
“jong en oud samen actief!”. Zowel 
groep 3 als 4 van de Martinusschool 
en deelnemers van De Kruidentuin 
zijn langs geweest. Ook staan er be-
zoekjes van andere dagbestedingslo-
caties aan de Beweegtuin Duister-
voorde gepland. Kortom, mooie 
verbindingen die zorgen voor ont-
moeting en plezier in bewegen!

Train-de-trainer-workshop met 
Olga Commandeur
Om deze ontwikkelingen meer 
kracht bij te zetten wordt er dinsdag 
29 augustus a.s. van 10.00-12.30 uur 
een speciale workshop gegeven door 
Olga Commandeur. De workshop 
bestaat uit een theorie- en praktijk-
gedeelte en is bedoeld voor activitei-
tenbegeleiders, buurtsportcoaches, 
fysiotherapeuten, verzorgenden, 

vrijwilligers, mantelzorgers, etc. 
uit de gemeente Voorst. Vindt u het 
leuk om ouderen te begeleiden naar 
een actiever leven? Wellicht wilt u 
actief betrokken zijn bij het organi-
seren van beweegactiviteiten in de 
beweegtuin of elders in de gemeente 
Voorst? Dan is deze workshop per-
fect voor u!

Informatie en aanmelden
De workshop van Olga Comman-
deur is gratis en wordt mogelijk ge-
maakt door YALP, tevens leverancier 
van de toestellen van de Beweegtuin 
Duistervoorde. Voor het theorie-
gedeelte van de workshop wordt 
gebruik gemaakt van Het Trefpunt 
Duistervoorde, het praktijkgedeelte 
vindt plaats buiten in de beweeg-
tuin. Wegens beperkte deelname (+/- 
25 á 30 personen) is aanmelden voor 
de workshop noodzakelijk.

Voor meer informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met 
Gerran Protzman, Buurtsportcoach 
van Mens en Welzijn Voorst: E-mail: 
g.protzman@mensenwelzijn.nl
Telefoon: (0571-) 277 941 en 06 40 
10 36 11

Wij verwelkomen u graag op de 
workshop dinsdag 29 augustus a.s.!

Spreekuur Klarenbeeks 
Belang in MFC
KLARENBEEK.- Het bestuur van Klarenbeeks Belang houdt maande-
lijks voorafgaand aan haar vergadering een spreekuur voor de bewo-
ners van Klarenbeek en omgeving. Tijdens dit spreekuur kan een ieder 
terecht voor informatie, vragen of ideeën over allerlei onderwerpen. 
Klarenbeeks Belang houdt zich bezig met alle zaken die het belang van 
het dorp betreffen. De website www.klarenbeeksbelang.nl informeert 
hierover en geeft de stand van zaken weer in al deze projecten. On-
danks deze informatie is en blijft het persoonlijke contact tussen de 
Klarenbeekse burgers en het bestuur van de belangenvereniging van 
grote waarde. Het eerstvolgende spreekuur is op 19 juli van 19.30 tot 
20.00 uur, in de bestuurskamer van het MFC Bosweg 12.  

Trimenzo en IJsseldal ronden dit jaar verbouwing Martinushof af

Kantoorunits op parkeerplaats verdwijnen

TWELLO.- De afgelopen jaren zijn alle woonzorglocaties van Trimenzo 
onder handen genomen met als doel dat zij weer geschikt zijn voor de 
nieuwe taakstellingen waar de organisatie voor staat. Vanuit de veran-
deringen in de zorg die door de overheid zijn ingezet, werden andere 
eisen gesteld aan de organisatie. Zo verdween de verzorgingshuiszorg 
en zullen mensen langer thuis blijven wonen.

Deze verandering hield in dat de ge-
bouwen geschikt moeten zijn voor 
zelfstandig wonen met of zonder 
zorg of voor verpleeghuiszorg. Daar-
naast groeit de doelgroep die thuis-
zorg nodig heeft en daarmee ook de 
organisatie van Trimenzo. 

Inmiddels is de Benring verbouwd 
en geschikt voor zelfstandig wonen 
met en zonder zorg. Hier wonen nu 
niet alleen ouderen maar ook een 
aantal jongeren. Het Grotenhuis 
richt zich op lichamelijke verpleeg-
huiszorg in ruime appartementen 
van circa 70 m² en de Martinushof 
is grotendeels omgevormd van ver-
zorgingshuiszorg naar verpleeghuis-
zorg met woongroepen voor mensen 
met dementie. Alle gebouwen heb-
ben hiernaast een wijkgerichte func-
tie.

Door de groei van de organisatie en 
de verbouwingen was het zeven jaar 
geleden nodig om de ondersteunen-
de diensten onder te brengen in tij-

delijke kantoren bij de Martinushof. 
Dit werd opgelost met zogenaamde 
porta cabins op de parkeerplaats 
achter het gebouw. Inmiddels is de 
verbouwing van de Martinushof zo-

danig gevorderd dat het kantoorper-
soneel, de directie en de staf weer 
naar binnen kan. Daarnaast is met de 
groei van het zelfsturend vermogen 
van de 20 zelfsturende teams ook de 
overhead flink afgenomen en zijn er 
dus ook minder kantoren nodig. Het 
bedrijf South West Tours heeft de 
kantoorunits van Trimenzo gekocht 
en op 12 juli 2017 werden ze op een 
oplegger geplaatst en naar Dalfsen 
gebracht.

Op pad in Oene weer in aantocht
OENE.- Het jaarlijkse evenement “Op pad in Oene” wordt dit jaar ge-
houden op dinsdag 25 juli en dinsdag 1 augustus. De deelnemers aan 
de “Op pad in Oene” dagen zijn op beide dinsdagen geopend van 10.00-
17.00 uur (de kerk vanaf 11.00 uur) en dit evenement kunt u zowel op 
de fiets als met de auto bezoeken.

Deelnemers 
Aardbeientuin Gerrit en Trijnie 
Bronsink, Hoefsmederij Bronkhorst, 
J&J Glaskust, Bernadette van Mun-
ster, Sari Fair Fashion, Wijngaard De 
Druiverij, Korenmolen Werklust, De 
Schoof/ Stichting De Buurderij, Ate-
lier De Witte Pimpernel Quilt & Cre-
atief Handwerk, Cultuur Historisch 

Museum Oene, Galerie”T Koets-
hyus, De Boerderij Oene (Zorgboer-
derij/De Passerel), Café Restaurant 
Dorpszicht en de Oener Kerk.

De deelnemende bedrijven hebben 
gedurende deze dagen diverse acti-
viteiten en ook bij Café Restaurant 
Dorpszicht kunt u de hele dag te-

recht voor een hapje en een drankje.
Flyers met daarin informatie over de 
deelnemende bedrijven, de locaties 
en de routebeschrijving (auto/fiets 
route) zijn te verkrijgen bij de deel-
nemende bedrijven, via VVV Epe, 
via Oene-info.nl en een aantal recre-
atieve bedrijven in de omgeving.
Het worden weer twee hele gezellige 
dagen in en om het mooie pittoreske 
en veelzijdige dorp Oene.

Dit evenement is geschikt voor jong 
en oud, voor het hele gezin, voor een 
ieder wat wils. Ook voor kinderen 
zeer geschikt door de vele educa-
tieve aspecten. Entree en parkeren is 
gratis bij de diverse deelnemers.

mailto:g.protzman@mensenwelzijn.nl


Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

Tel: 0578 572797  |  Fax: 0578 572704  |  Mob: 06 54294866 |  E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl 

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

  - Damwand profiel platen (1e en 2e keus)

  - Dakpan profiel platen (1e en 2e keus)

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

  - Plaatstaal 1/2/3/4 mm. dikte, etc.

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

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

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

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

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

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

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

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

PUNTJES

All-in rijklaar vanaf 

€ 11.270
Gelderhorst 2
ZUTPHEN
T. 0575 - 52 65 90
HERWERS.NL

GRATIS 
GRAND-
HALL 
BBQ

Juli actiemaand:

All-in rijklaar vanaf All-in rijklaar vanaf 

WEGENS SUCCES
VERLENGD!

Tuinen De 
Roode Hoeve

Middendijk 14, 
Nijbroek

www.tuinenderoodehoeve.nl

elke zaterdag 
geopend

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends
Wilt u voor een

overleden vriend,
collega of 

verenigingslid 
ook een 

rouwadvertentie
plaatsen?

Ga naar
www.monuta.nl/rouwbericht

Elke donderdag vanaf 
11.00 tot 17.00 uur
op de standplaats hoek 
Molendwarsstraat en 

Molenstraat 
(naast Lily bloem & sfeer)

1 loempia 1 euro
11 loempia’s voor 10 euro

saus al� jd gra� s

Voor telefonische bestellingen 
0624350582

VIETNAMEESE LOEMPIA’S

VERHUUR 
VERSTEK KLEPELMAAIER 

EN WEILANDBLOTERS

Wij bieden contant geld op uw 
auto, motor, boot of klassie-
ker. RDW vrijwaring, ook sloop 
auto’s Twellotrading.com 06 

14 10 10 86 of 06 51 93 44 38.

Hondentrimsalon Miranda: Bel 
voor afspraak (0571) 26 24 12 / 

06 52 02 45 53 Wilp.

Hoera! Vliegveld Teuge gaat 
sluiten.

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 
Sportmassage, Klassieke Mas-

sage, Haptische Massage vanuit 
een holistische visie. www.

gerda-keeps-you-going.nl 06-
24407644, 055 3231614

Te koop: Openhaardhout 
essen en els. Gekloofd en licht 

gedroogd, € 45 per m3. Tel. 
0571 275957/06 22423373

Last van mollen? Laat ze 
vangen! E.L. de Weerd. 06-

13456651

Feestje! Zaal huren!  
www.gewoontwelle.nl

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

Belangrijke gebeurtenis: 
Huwelijk, Jubileum, Uitvaart enz. 
Bewaar de herinnering met een 
sfeervolle Video-Reportage 
door Martin Hollering - Mail: 

Info@MHvideo.nl

Bert Peters Bouw- en Tim-
merbedrijf. Alle bouwwerk-

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

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

bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

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

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl

Te koop gevraagd: opknap pi-
ano’s of vleugels 06-25256414

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

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 06-

51607885 Twello.

Div. Stroken HPL merk Trespa 
v.a. 4,99/m1. Bel Griffioen 

in Teuge 06-41015473/055-
3231307 (ook op Markt-

plaats!)

Gaan jullie binnenkort trou-
wen? Ik leg jullie herinnering 
graag blijvend vast op video! 

Voor meer info: www.jahra.nl

Te huur gevraagd:  
grote schuur. 0624778923

Geef Fabian zijn 
vrijheid terug.
Fabian zit 40 uur per week vast aan een enorm 
dialyseapparaat. Dat houdt hem in leven, maar is 
loodzwaar. Daarom zet de Nierstichting alles op 
alles voor de draagbare kunstnier. Draag ook bij 
en geef Fabian zijn vrijheid terug. 

Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Help mee 
in de strijd tegen 
kindersterfte

Word nu lid 
van Unicef
Bel 0800 1133

CAMPEERSHOP
DE SHOP VOOR DE KAMPEERLIEFHEBBER

Koppelstraat 2, Twello, info@campeershop.com Tel 0571-298 026
www.campeershop.com | volg ook onze Facebookpagina 

GRATIS montage bij aankoop van: Caravanmovers
Zonnepanelen - Fietsendragers - Satelliet TV

10 METER 17.95.-
CEE Kabels Heteluchtoven Caravan

opzetspiegels 

20 Meter € 29,45
30 Meter € 39,75

NU 10.-

Super Caravan 
Shampoo NU 5.99.-

VOOR 54.95.-
van € 64,95

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

  
2 stuks 0.99

  
kilo 0.99

  
per stuk 0.69

Vers geschrapte kriel  kilo 0.99

Grote
Watermeloen per stuk  1.99

 kilo  2.49

Courgettes

Andijvie

Grote ijsbergsla 

Wilde 
perziken of abrikozen
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APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

“Ik had misschien toch beter eerst de cursus ontspannen
kunnen volgen voordat ik op vakantie ging...”

VAKANTIESTRESS

Beste collectanten en Twellonaars,

Fantastisch! U heeft dit jaar € 946,90 opgehaald voor 
Natuurmonumenten. Daar zijn we heel blij mee want met 
deze bijdrage kunnen we de natuur in Nederland verder 
vergroten en versterken.

We hopen dat we volgend jaar -van 11 tot en met 16  juni- 
ook weer op u mogen rekenen. 
Want: hoe meer mensen lopen voor de natuur, hoe beter 
we voor haar kunnen zorgen.

Met vriendelijke groet,
mede namens het collecteteam van Natuurmonumenten

BEDANKT VOOR UW INZET TIJDENS DE COLLECTE!

Na een regendag heerlijk wandelen op 
Bussloo voor Zonnebloemgasten

BUSSLOO.- Ideaal weertje, 20 gra-
den, bij de derde wandeling, don-
derdag 13 juli, op frisgroen Bussloo 
voor langdurig zieken, gehandicap-
ten en hulpbehoevende ouderen. De 
42 gasten en circa 52 vrijwilligers 
kwamen  na een lange regendag op-
gewekt naar de kantine van Cupa, 
waar ze werden onthaald met kof-
fie, thee en krentenmik van Bakker 
Bril uit Voorst. Iedereen was goed 
gestemd en verheugde zich op de 
wandeling. Tijdens de wandeling 
werden alle gasten en vrijwilligers 
geportretteerd door Gerrit Bosch, 
een professionele fotograaf. Hij had 
een unieke stek uitgekozen met een 
prachtige boom in beeld en in de 
verte zag je de waterplas. Foto van 
de Worp, die deze leuke geste van 
de organisatie aansprak, maakte een 
leuke prijs voor het ontwikkelen 
van deze foto’s. Door dit oponthoud 

was men wat later bij de picknick-
plaats waar iedereen genoot van een 
drankje en van een doublet die was 
aangeboden door Banketbakkerij 
den Hollander. Bij de  nieuw gere-
noveerde houten brug sprongen vele 
jongeren van een basisschool uit De-
venter, die een dagje Bussloo aande-
den, vanaf de brug en pijlers in het 
water. Tijdens de overtocht genoten 
de Zonnebloemgasten van dit spec-
takel en waren verrast hoe goed de 
jeugd kon zwemmen.
Na de wandeling had iedereen 
trek in  groentesoep, kruutmoes en 
broodjes. Na de lunch was  Italiaans 
ijs, beschikbaar gesteld door Talami-
ni Twello, een leuke afsluiting van 
deze prachtige dag. Gerrit Bosch, die 
de foto’s weer had opgehaald ver-
raste alle gasten en vrijwilligers met 
een persoonlijke foto. Een actie die 
door iedereen werd gewaardeerd. 

De organisatie, die vlekkeloos ver-
liep door een goede planning, was 
in handen van Pauline Nikkels en 
Ineke Dijkstra.  Pauline bedankte 
iedereen, vooral de vrijwilligers en 
de sponsoren die deze prachtige 
wandeltocht mogelijk maakten. De 
volgende slotwandeling is op don-
derdag 24 augustus. Wilt u dit mee-
maken om een dag in de natuur te 
beleven, meldt u zich dan aan bij 
de contactpersoon van uw Zonne-
bloemafdeling. 

Als u ook eens een rolstoel wilt du-
wen, meldt u zich dan aan bij Pauli-
ne Nikkels, tel: 0571-275964. Email: 
wandelenbuss loo@gmai l .com  
Verslag en enkele foto’s kunt u zien 
op de website: www.zonnebloem.
nl/gemeente-voorst en op www.
flickr.com/photos/regiovoorstzon-
nebloem 

Muzikale 
afsluiting 
Lutherse 
Werkweek 
WILP.- De Werkweken voor Kerk-
muziek zijn in 1951 opgezet met 
de primaire bedoeling koorzan-
gers, koordirigenten en leraren 
in kennis te brengen met de toen 
moderne kerkmuziek. 

Naast de beoefening van die muziek 
stond de liturgische inbedding van 
die tijd centraal. De viering van de 
metten, vespers en completen was 
in die jaren een volkomen nieuw 
verschijnsel. De Lutherse werkwek-
en voor kerkmuziek trekken ieder 
jaar zo’n 50 zangers uit het gehele 
land. Acht dagen lang wordt er 7 
uur per dag gerepeteerd. Aan het 
eind van de werkweek zijn er slo-
tuitvoeringen, die zich kunnen ver-
heugen in een grote belangstelling 
en waardering. Dat gold ook voor de 
slotuitvoering 2016, in de dorpskerk 
van Wilp. De 67ste Werkweek wordt 
in 2017 gehouden in de laatste week 
van juli in Denekamp. Vanwege het 

Lutherjaar 2017 krijgt die werkweek 
een extra feestelijke invulling. Het 
koor staat onder leiding van Tymen 
Jan Bronda en Hans Jansen. 

Op het programma in Wilp staat 
onder meer: Musikalische Exequien 
van Heinrich Schütz( 6-stemmig 
koor, solisten en instrumentali-
sten), muziek rondom 500 jaar Lu-
therse Reformatie waarvan Heinrich 
Schütz en Johann Sebastiaan Bach 
de bekendste vertegenwoordigers 
zijn, Kyrie en Gloria van William 
Byrd, psalmen van Sweelinck en 
het Ehre sei Gott van Mendelsohn. 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom op zondagmiddag 30 juli 
om 15.30 uur in de Dorpskerk van 
Wilp. De toegang gratis, maar een 
vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.

700.000 snorfietsen in Nederland
REGIO.- Nederland telde op peildatum 1 juli 699.955 snorfietsen en 
inmiddels is de grens van 700.000 gepasseerd, zo blijkt uit cijfers van 
BOVAG, RAI Vereniging en RDC. De snorfietsverkoop zit dit jaar stevig 
in de lift met 26.943 verkochte exemplaren en een toename van 15,5 
procent ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. Behalve in Gronin-
gen wordt in elke provincie dit jaar een flinke plus genoteerd, terwijl 
Limburg de meeste snorfietsen per 1.000 inwoners heeft.
 
In de Randstad-provincies Utrecht, 
Noord- en Zuid-Holland werden tot 
en met juni 14.427 nieuwe snorfiet-
sen verkocht en dat is 53,5 procent 
van het totale aantal in Nederland. 
In Utrecht nam de verkoop ten op-
zichte van de eerste 6 maanden van 
2016 toe met 8,8 procent, in Noord-
Holland conform het landelijke 
beeld met 15,6 procent en in Zuid-
Holland zelfs met 17,8 procent. In-
tussen telt ons land 41 snorfietsen 
per 1.000 inwoners, met Limburg 
als koploper (46) en Friesland als 

hekkensluiter (29). Noord- en Zuid-
Holland zitten met 43 per 1.000 
net boven het gemiddelde, terwijl 
Utrecht er ruim onder zit (33) en per 
1.000 inwoners zelfs minder snor-
fietsen telt dan Drenthe (35) en Zee-
land (34).

Oplossing voor 
verkeersproblemen
BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt 
verklaart de populariteit: “Grote ste-
den en toegangswegen slibben dicht, 
terwijl parkeerruimte in stadscentra 

steeds schaarser wordt. Logisch dus 
dat veel weggebruikers op zoek gaan 
naar een alternatief waarmee ze deze 
problematiek kunnen omzeilen. 

De snorfiets voorziet overduidelijk 
in een behoefte en kan steden ver-
lossen van grote bereikbaarheids-
problemen.” Steven van Eijck, voor-
zitter van RAI Vereniging: “Er lopen 
vele discussies over hoe om te gaan 
met het toenemende gebruik van 
snorfietsen in grote steden. Deze cij-
fers tonen eens te meer aan dat de 
snorfiets voor veel mensen onmis-
baar is en uitermate geschikt voor 
vervoer in de stad en voor woon-
werkverkeer. Dat moeten we omar-
men door ervoor te zorgen dat deze 
groep verkeersdeelnemers –evenals 
andere tweewielers– goed wordt on-
dersteund.”

IJsseldal Wonen investeert 800.000 
euro in verpleeghuis Martinushof

Explosief tot ontploffing 
gebracht in Wilp
WILP.- De politie Voorst heeft samen met de Explosieven Oprui-
mingsdienst Defensie op het terrein van Attero Wilp (voormalige 
VAR) een explosief uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk te 
maken. 

Het ging om een mortier. De mortier werd aangetroffen tijdens het 
verwerken van een grote hoeveelheid aarde. Het explosief werd diep 
ingegraven en gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De knal was erg 
zacht.“Onze collega’s hoopten stiekem wel op een iets hardere knal...”, 
geeft de politie Voorst op facebook aan. 

TWELLO.- IJsseldal Wonen gaat 
800.000 euro investeren in verpleeg-
huis Martinushof in Twello. Van 
dit bedrag wordt onderhoudswerk 
verricht, zoals plaatsing van nieuw 
sanitair en een dakreperatie. Daar-
naast worden er vier appartementen 
gerenoveerd waardoor deze geschikt 

worden voor tijdelijke opname. 

Op dit moment is zorgaanbieder 
Trimenzo in het pand van IJsseldal 
Wonen gevestigd. Inmiddels is er ge-
start met de bouwwerkzaamheden. 
De verwachting is dat de verbou-
wing na de zomer klaar is. 

tel:0571-275964
mailto:wandelenbussloo@gmail.com
http://www.zonnebloem.nl/gemeente-voorst
http://www.zonnebloem.nl/gemeente-voorst
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem


Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello
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Zutphense Boekenmarkt op de Groenmarkt
     

ZUTPHEN.- Zondag 30 juli is de 
datum voor de 19e editie van de 
jaarlijkse Zutphense Boekenmarkt. 
Wegens de herinrichting van de IJs-
selkade is een duurzaam alternatief 
geboden. De Groenmarkt leent zich 
daarvoor, aangevuld met een klein 
deel van de Marspoortstraat t/m de 
brug over de Berkel. Een gebied met 
een capaciteit van zeker 50 kramen. 
Een dergelijk aantal is nodig voor 
44 handelaren uit het hele land. 
Zo kan de opzet hetzelfde blijven: 
kleinschalig en professioneel, gese-
lecteerde deelnemers met een grote 

variatie in het gezamenlijk aanbod. 
Tweedehands- en antiquarische 
boeken e.a. drukwerk. Ook onder-
werpen als poëzie, theater, film en 
muziek krijgen aandacht. Kwaliteit, 
verscheidenheid en een goede sfeer, 
daar gaat het om. Toegankelijk van 
10.00 tot 17.00 uur.
Er zijn meer aantrekkelijke activitei-
ten op dezelfde dag. Daarbij hoort 
een carillonconcert vanwege de 
markt. Het is gebruikelijk dat er uit 
het hele land bezoekers komen. De 
geboden kwaliteit in de loop der ja-
ren vindt ruime erkenning. 

Er zal behoorlijk gepuzzeld moeten 
worden om de markt te bereiken nu 
IJsselbrug en IJsselkade niet meer 
toegankelijk zijn. De treinenloop 
kent op de marktdag ook een afwij-
kende regeling, omdat de spoorbrug 
niet meedoet. De NS zet bussen in. 
Van de Deventer-kant is alles ge-
woon. Parkeren kan gratis in de P+R 
garage achter het station in de Ha-
venstraat, een pleister op de wonde 
(van vrijdag 18.00 tot zondag 0.00 
uur kan iedereen vrij in- en uitrij-
den). Mogen de handicaps verder 
beperkt blijven.   

Stemt u mee op Vakantiezorgvilla 
De Gouden Zon?

VOORST.- ‘Stemt u mee?’ is de oproep die de Voorsterse Ria Pasman 
doet. Ria: “Met Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon doe ik mee 
aan de actie Warm Hart van de KRO-NCRV.  Elk jaar geven zij een mooi 
bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen 
aan een warme, zorgzame samenleving. Deze doelen maken kans op 
een donatie van € 2.500, € 5.000 of € 10.000. Het zou toch fantastisch zijn 
om zo’n prijs te winnen? Maar daar heb ik wel jouw stem bij nodig!”

De Gouden Zon organiseert klein-
schalige vakanties voor gezinnen 
met een ernstig ziek kind. Ria: “Het 
is fantastisch om een heel gezin te 
kunnen verwennen met een vakan-
tie op maat. Zo’n gezin heeft het 
vaak langdurig heel erg zwaar. Bij 
ons hoeft er even niets en kan er veel. 
Ouders kunnen lekker uitrusten als 
ze dat willen. Streng verboden om te 
helpen in de huishouding! We doen 

ontzettend veel leuke dingen: spe-
len, bootje varen, kampvuur, moza-
ieken, beeldje maken, enz… Natuur-
lijk is er een luisterend oor en veel 
liefdevolle, warme aandacht voor ie-
dereen. Desgevraagd kunnen we ook 
speciale deskundige ondersteuning 
bieden. Al onze vrijwilligers zet-
ten zich met hart en ziel in. In een 
paar, intense dagen gebeuren er veel 
bijzondere dingen! Het is geweldig 

als we zien hoe de kinderen en hun 
ouders zich echt gesterkt voelen als 
ze weer naar huis gaan! En dat po-
sitieve effect is blijvend, horen we 
regelmatig later terug. Dat maakt dat 
wij heel graag verder willen met ons 
mooie vrijwilligerswerk.” 

Helpt u mee om dat mogelijk te ma-
ken? Dat kan door uw stem uit te 
brengen via de link:  https://www.
ncrv.nl/geven/stichting-vakantie-
zorgvilla-de-gouden-zon

U kunt alleen uw stem uitbrengen, 
of tevens voor € 10,-- lid worden van 
de NCRV. Als u lid wordt, verdub-
belt de NCRV dit bedrag tot € 20,-- 
voor het goede doel van uw keuze.

Het weer en de 
Nijmeegse Vierdaagse
Wie zich voorbereidt op de Nijmeegse Vierdaagse, doet er goed aan 
de weersverwachting niet alleen te checken op gevaarlijk weer (on-
weer, hagel) en temperatuur, maar ook op luchtvochtigheid. Die 
heeft namelijk een grote impact op de warmtebeleving.

In aanloop naar outdoor-evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse 
worden de weerberichten door zowel deelnemers als organisatie nauw-
lettend gevolgd. Gevaarlijk weer, hoge temperaturen en felle zon geven 
aanleiding tot extra voorzorgsmaatregelen, zoals een vervroegde start, 
meer waterposten en buitendouches. In extremere situaties kan wor-
den besloten tot inkorting van de route, of zelfs annulering. Dat laatste 
gebeurde in 2006 toen op de eerste wandeldag al temperaturen van 35 
graden werden gemeten.
 
Maar naast temperatuur en zonnestraling zijn ook wind en luchtvochtig-
heid belangrijk voor de warmtebeleving. Hun gezamenlijk effect wordt 
vrij goed beschreven door één parameter, de Wet Bulb Globe Tempera-
ture (WBGT), ook wel natteboltemperatuur genoemd. Hoe hoger die is, 
hoe warmer én klammer het aanvoelt, en hoe meer moeite het menselijk 
lichaam moet doen om warmte af te voeren.
De Vierdaagse van 2006 was inderdaad extreem. Maar in 1972 kwam de 
WBGT nóg hoger, voornamelijk door zeer hoge luchtvochtigheid. Nij-
megen moet die week aangevoeld hebben als “klein-Bangkok aan de 
Waal”.

En bij ons?
Donderdag een frissere dag,na de zinderende hitte van woensdag lokaal 
31 graden.
We beginnen nog met kans op een onweersbui, met overdag meest be-
wolkt met af en toe een bui. De temperatuur komt uit op 24 graden.
Vrijdag een dag met zon en enkele buien bij 22 graden.
Het weekend geeft geen onaardig weer, met zaterdag een paar buien bij 
24 graden.
Zondag weer warmer met 27 graden maar we moeten wel rekening hou-
den met enkele buien.

Mark Wolvenne, Terwolde

https://www.ncrv.nl/geven/stichting-vakantiezorgvilla-de-gouden-zon
https://www.ncrv.nl/geven/stichting-vakantiezorgvilla-de-gouden-zon
https://www.ncrv.nl/geven/stichting-vakantiezorgvilla-de-gouden-zon


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

Gemeentelijke informatie

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Broekstraat bij huisnr. 37 in  
Klarenbeek

Kermis op 18-8-2017 van 14 uur tot 1 uur, op 19-8-2017 van 
10 uur tot 1 uur en op 20-8-2017 van 10 uur tot 23.30 uur

Ontheffing en vergunning verleend* BW-2017-0137

Deventerweg 4 in Voorst Rommelmarkt op 2-9-2017 van 9.30 uur tot 14 uur Vergunning verleend* BW-2017-0133

Dorpsplein (rondom) en winkels in 
Twello

Zomer in Twello Centrum op 26-7-2017 van 10 uur tot 16 uur, 
op 2-8-2017 van 12 uur tot 17 uur en op 9-8-2017 van 10 uur 
tot 18 uur

Vergunning verleend* BW-2017-0147

Everwijnstraat 35 in Terwolde Ronde van Terwolde op 27-8-2017 van 8 uur tot 13.30 uur Ontheffing en vergunning verleend* BW-2017-0112

Zandwal 1 in Voorst Brodazz Beach one year anniversary op 22-7-2017 van 11 uur 
tot 0.30 uur

Ontheffing en vergunning verleend* BW-2017-0144

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Gebiedsaanwijzingen afvoer hemelwater en grondwater Vastgesteld Z-17-00280_2017-34767

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Hoevenallee 2 in Terwolde Wijziging van agrarisch naar wonen Vastgesteld NL.IMRO.0285.20238-VS00

Leemsteeg 24 in Wilp Wijziging van bedrijf naar wonen Vastgesteld NL.IMRO.0285.20240-VS00

Melding brandveilig gebruik

Beelelaan 4 in Voorst Uitbreiden gebouwen De Beele Melding ontvangen SXO-2017-0631

Milieumelding

Gravenstraat 8 in Voorst Wijzigen bedrijfsactiviteiten Melding ontvangen Z-MELD840-2017-000469

Molenallee 50 in Wilp Uitbreiden  dienstencentrum Melding ontvangen Z-MELD840-2017-000663

Voordersteeg 16 in Twello Starten bedrijf aan huis Melding ontvangen Z-MELD840-2017-000669

Omgevingsvergunning

Beelelaan 4 in Voorst Uitbreiden woongebouwen De Beele Aanvraag ontvangen SXO-2017-0634

Blankenhuisweg 4 in Wilp Herbouwen garage Aanvraag ontvangen SXO-2017-0635

Bloemenksweg 39 in Voorst Tijdelijk wijzigen  bedrijfsactiviteiten Proceduretermijn verlengd SXO-2017-0446

Bonenakker-Broodakker (kad. 
Voorst S 795, 796, 806, 807) in 
Twello

Bouwen 30 huurwoningen incl. bergingen en erfafscheidingen Vergunning verleend* SXO-2017-0459

Bonenakker-Broodakker-
Twellerenk-Vlasakker (kad. Voorst 
S 574-772) in Twello

Bouwen 38 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2017-0616

Deventerweg 2A (kad. Wilp C 375) 
in Voorst

Kappen 1 populier Vergunning verleend* SXO-2017-0544

Diepenbrockstraat 25 in Twello Plaatsen dakkapel (2e verdieping) Vergunning verleend* SXO-2017-0549

Het Wildezand 5A 0001 en 5B in 
Wilp

Herbouwen woning met werkkruimte Vergunning verleend* SXO-2017-0275

Kamperfoeliestraat 16 in Voorst Plaatsen schutting en tuinhuis met veranda Proceduretermijn verlengd SXO-2017-0577

Kerklaan 12 in Twello Plaatsen tijdelijke huisvesting bij basisschool Vergunning verleend* SXO-2017-0442

Leemsteeg 15 in Wilp Bouwen schapenstal Vergunning verleend* SXO-2017-0484

Molenallee 56A in Wilp Kappen 2 eiken en 1 vleugelnootboom Vergunning verleend* SXO-2017-0573

Nijenbeekseweg 20A 00002  in 
Voorst

Realiseren bed and breakfast Vergunning verleend* SXO-2017-0481

Sleutelbloem (kad. Voorst S 708) 
kavel 4/fase 3 in Twello

Bouwen woning met garage/berging Proceduretermijn verlengd SXO-2017-0583

Sleutelbloem, kavel 2/fase 2 (kad. 
Voorst S 651) in Twello

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2017-0619

Ter hoogte van Plesmanstraat en 
Fokkerstraat (kad. Twello D 1531) 
in Teuge

Kappen 1 Amerikaanse eik en 1 esdoorn Vergunning verleend* SXO-2017-0546

Sloopmelding

Bandijk 53 in Terwolde Verwijderen asbest dakbedekking en plaatmateriaal Melding ontvangen SXO-2017-0628

Beelelaan 4 in Voorst Gedeeltelijk slopen van gebouwen Melding ontvangen SXO-2017-0626

Blankenhuisweg 4 in Wilp Slopen garage en  bakhuisje Melding ontvangen SXO-2017-0636

Bottenhoekseweg 7A in Teuge Verwijderen asbest dakbeschot Melding ontvangen SXO-2017-0627

Sparrenweg 3 in Klarenbeek Verwijderen asbest uit kantoor van woonvoorziening Melding ontvangen SXO-2017-0637

Tijdelijke verkeersmaatregel

Broekstraat, vanaf Hoofdweg tot 
Henkenburgweg in Klarenbeek

Afsluiten voor alle verkeer van 17-8-2017 vanaf 12 uur t/m 
21-8-2017 9 uur

Besluit genomen* BW-2017-0137

Dorpsstraat tussen Van Ghent-
straat en Marktstraat in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 26-7-2017 van 8 uur tot 16 uur, 
op 2-8-2017 van 10 uur tot 18 uur en op 9-8-2017 van 8 uur 
tot 18 uur 

Besluit genomen* BW-2017-0147

bekendmakingen
Week 29: 19-07-2017

De gemeente Voorst geeft alle officiële 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, en als dit mogelijk is op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een 
of meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op  
www.voorst.nl/actueel/bekendmakingen/. Hebt u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst 
via 0571-27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.



voorstwijzer

Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl

Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

* Tegen de genoemde toe-
stemmingverlening door het 
college van burgemeester en 
wethouders of de burgemees-
ter kan een belanghebbende 
bezwaar indienen bij het col-
lege van burgemeester en wet-
houders (of de burgemeester, 
afhankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Post-
bus 9000, 7390 HA Twello, 
binnen zes weken na de datum 
van verzending van het besluit 
aan de aanvrager. 

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

 Maandag 24 juli 2017 vindt er 

een mandaatvergadering van de 
welstandscommissie plaats.

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

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-
nen) wordt bekend gemaakt op 
www.voorst.nl  en aan de balie 
Vergunningen en Handhaving. 

Conform artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Als u aanwezig wilt 
zijn, dan horen wij dat graag van 
u. 
Houdt u er als derde belangheb-
bende ook rekening mee dat een 
ingediend bouwplan al behan-
deld kan zijn in een welstands-
vergadering.

 Woensdag 26 juli 2017 vindt 
er een vergadering van de wel-
standscommissie plaats.

De vergaderlocatie en de lijst 
met de te behandelen bouw-
plannen worden op www.
voorst.nl bekend gemaakt. U 
kunt ook telefonisch contact 
opnemen met Vergunningen 
en Handhaving. Conform ar-
tikel 12 van de Woningwet is 
deze vergadering openbaar.

De balie Vergunningen en 
Handhaving is op werkda-
gen geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, 0571-27 93 37. 

Gedeelte Vaassenseweg 
(muziektent), Wolterkampsweg, 
Molenweg, Veenweg, 
Ruwerdweg (gemeente Olst-
Wijhe), Ossenkolkweg, Bosweg 
(gemeente Olst-Wijhe), Arkerstraat 
(gemeente Olst-Wijhe), Zeedijk, 
S. Schotanusstraat, Iewland, 
Schoolstraat in Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 27-8-2017 van 8 uur  
tot 13.30 uur

Besluit genomen* BW-2017-0112

Henkenburgweg (geheel) in  
Klarenbeek

Parkeerverbod van 17-8-2017 12 uur t/m 21-8-2017 9 uur Besluit genomen* BW-2017-0137

Van Ghentstraat tussen Nieuwe 
Barteldweg en Dorpsstraat, 
Dorpsstraat tussen Van Ghent-
straat en Marktstraat, Duister-
voordseweg tussen Stationsstraat 
en Grote Barteldweg, Stations-
straat tussen Van Spiegelstraat en  
Duistervoordseweg in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 9-8-2017 van 8 uur tot 18 uur Besluit genomen* BW-2017-0147

Verlengde Broekstraat 
(aansluitingen met) 
– Zutphenseweg, Broekstraat – 
Zutphenseweg en Broekstraat – 
Oude Broekstraat in Klarenbeek

Doorgaand verkeer gestremd Besluit genomen* BW-2017-0137

Woudweg en Holthoevensestraat 
bij slachterij Meijerink in Teuge

Dubbelzijdig parkeerverbod op 2-9-2017 en 3-9-2017 van  
6 uur tot 19 uur en 4-9-2017 van 6 uur tot 12 uur

Besluit genomen* BW-2017-0146

Energieloket in gemeentehuis

Hebt u vragen over energie be-
sparen, energie opwekken of het 
verduurzamen van uw woning? 
Sinds kort kunt u met al dit soort 
vragen terecht bij het energielo-
ket in het gemeentehuis in Twel-
lo. Het energieloket informeert 
ook over de stimuleringslening 
duurzaamheid en over de moge-
lijkheid om te participeren in een 
zonnepanelenproject.

Energieloket denkt mee
Ron is de adviseur van het ener-
gieloket, met zijn ervaring in het 
vak denkt hij graag met u mee: “Ik 
help mensen graag bij het realise-
ren van hun woondroom. Ik ge-
loof sterk in het delen van kennis, 
in samenwerking en in innovatie. 
Een totaalpakket van maatrege-

len, die los van elkaar een beetje 
bijdragen maar in zijn geheel sa-
men heel veel kunnen bijdragen: 
één plus één is dan drie!”

Verbouwen en 
verduurzamen
Jaarlijks denken we gemiddeld 
één keer per jaar aan energie 
besparen, meestal tijdens het be-
kijken van de jaarrekening. Toch 
denken steeds meer mensen va-
ker aan energie besparen maar 
weten zij niet goed waar ze moe-
ten beginnen. Ook deze mensen 
zijn welkom bij het energieloket. 
Net zoals de echte pioniers, die 
hun eigen energie gaan opwek-
ken met een energie neutrale wo-
ning of die hun huis afkoppelen 
van het gas. De gemeente biedt 
haar inwoners de mogelijkheid 
een lening aan te vragen voor het 
verduurzamen van de woning 
met energiebesparende maatre-
gelen of door het opwekken van 
energie. Zo kunt u zonder inves-
tering uw woning verduurzamen 
en de energierekening verlagen.
Verbouwingen zijn een goed mo-
ment om te verduurzamen. Maak 
een afspraak met het energielo-
ket en we bekijken samen de mo-
gelijkheden.

Geen inloopspreekuur Stadsbank op 27 juli 

Op donderdag 27 juli is er geen inloopspreekuur van de Stadsbank 
Apeldoorn in Twello. Het inloopspreekuur van de Stadsbank in Twel-
lo is wekelijks op donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur in het 
Kulturhus, Jachtlustplein 11. Het inloopspreekuur, zonder afspraak, 
is voor korte vragen over schulden of een lening. 
Wilt u uw schulden aanpakken? Neem dan rechtstreeks contact op 
met de Stadsbank in Apeldoorn. Dit kan door te bellen met telefoon-
nummer (055) 58 02 000 en te vragen naar team schuldhulpverle-
ning van de Stadsbank. De Stadsbank is gevestigd in het Activerium 
in Apeldoorn. Het adres daarvan is: Deventerstraat 46 in Apeldoorn.

Zonne-energie
Inwoners die geen eigen woning 
hebben, die zelf geen energie 
kunnen opwekken of waarvan de 
woning al duurzaam is, kunnen 
met een postcoderoosproject 
mee doen. In dit project kunnen 
zonnepanelen gekocht worden 
die op andere daken dan de ei-
gen woning geplaatst worden. 
Meer informatie over dit project: 
energierijkvoorst.nl of laat u in-
formeren bij het energieloket. 

Op www.regionaalenergieloket.
nl/voorst leest u meer informatie 
over het energieloket. Het ener-
gieloket is op afspraak geopend 
op maandagavond in de oneven 
weken en op donderdagmiddag 
in de even weken. Stuur een mail-
bericht naar duurzaam@voorst.
nl om een afspraak te maken. 



voor meer informatie kijk 
op www.inTwello.nl

zomer

Profi teer van 
de acties en 

aanbiedingen

Profi teer van 
de acties en 

aanbiedingen

26 JULI  KLEEDJESMARKT 

2 AUGUSTUS  ROEL’S BEESTENBOEL

op en om het Dorpsplein 
in Twello van 10.00 - 14.00 uur 
Deelname jong en oud

Kinderboerderij en springkussen 
van 12.00 - 17.00 uur 
op en om het Dorpsplein

Profi teer van 
de acties en 

aanbiedingen

9 AUGUSTUS  GROTE BRADERIE
in het centrum van Twello 
van 12.00 - 18.00 uur
Meer dan 50 kramen! Twello Centrum
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Kamers op Kolkenstijn vol kunst

TERWOLDE.- Het PopUp museum 
Kamers op Kolkenstijn herbergt de 
komende maanden, naast tal van 
andere zaken, veel kunst uit vele 
stromingen. Afgelopen donderdag 
vaagde dat allemaal wat weg want 
toen stond het PopUp museum voor 
één middag volledig in het teken 
van de negentiend eeuwse schil-
der Peter Visser. De mensen van de 
Oudheidkundige Kring Voorst had-
den onder leiding van Marten Bras-
camp een lezing met fotomateriaal 
van deze roemruchte schilder van 
dorps- en boerderijgezichten uit, 
vooral, de IJsselstreek verzorgd. Als 
extra’tje hadden zij samen met de 
eigenaren van enkele schilderijen 
van Visser een drietal werken van 
de schilder meegebracht. Het geïn-
teresseerde publiek kon op die ma-
nier kennis nemen van de buitenge-
wone kwaliteiten van de self-made 
kunstenaar, die op een geheel eigen 
wijze, voor de introductie van de 
fotografie, landschap en gebouwen 
op onnavolgbare wijze wist vast te 

leggen voor het nageslacht. Ook het 
leven van Visser werd verder uitge-
licht, waarbij bleek dat deze schilder 
(van deuren en kozijnen) en decora-
tieschilder in feite het leven leidde 
dat voor die tijd vrij algemeen was. 
Hij reisde veel rond om zijn brood 
te verdienen, hij schilderde boerde-
rijen en andere gebouwen om wat 
extra’s te verdienen en/of om zijn 
verteringen te betalen en hij meer 
dan de helft van zijn omvangrijke 
nageslacht vroegtijdig sterven.
De mensen van de OKV hebben de 
laatste jaren een regelrechte heksen-
jacht ondernomen om de werken 
van Peter Visser te achterhalen. Dat 
is voor het overgrote deel een suc-
cesverhaal geworden. Niet in het 
minst door de vasthoudendheid van 
de gechiedenisvorsers. Sommige 
werken werden via zéér ingewikkel-
de zoektochten teruggevonden. Die 
zoektochten werden beeldend over-
gebracht aan het hiervan smullende 
publiek. In andere gevallen eindigde 
de tocht teleurstellend, omdat doe-

ken verloren waren gegaan. Het 
zoeken naar sommige werken is nog 
steeds bezig, omdat de plek waar zij 
zich bevinden nog onduidelijk is 
of omdat de onderzoekers zich niet 
wensen neer te leggen bij de bood-
schap dat bepaalde doeken verloren 
zijn gegaan. Van nog weer andere 
werken is het bestaan nog steeds 
niet bekend, laat staan hun verblijf-
plaats. Zo bestaan van bijna alle dor-
pen uit de regio doeken met het ge-
zicht op de kern, met kerk, plein en 
kroeg, maar waarom weet niemand 
iets over “Gezicht op Terwolde”, 
terwijl dat toch wel degelijk in het 
werkgebied van Visser lag. Vooral in 
de periode dat hij in Oene woonde.

Op woensdag 2 augustus vindt in de 
Kamers van Kolkenstijn een lezing 
plaats van Mieke Conijn over kunst 
in het landschap vanaf 20 uur. Zater-
dag 2 september vindt vanaf 11 uur 
een theater voorstelling plaats (ook 
voor kinderen) van Hieronymus 
Haakmat

Kulturhus - Jachtlustplein 11 - 7391 BW Twello
T. 0571 - 74 51 50   - www.cjgvoorst.nl  -  E. info@cjgvoorst.nl  

Openingstijden: Inloopspreekuur ma. t/m vrij. 08.30 uur – 12.30 uur

Een zomer van NIX: 
geen alcohol onder de 18

De zomer is begonnen 
en daarmee de tijd van 

feesten, festivals, evenementen en 
vakantie met vrienden. Voor jongeren 
zijn dat momenten waarop ze eerder 
in de verleiding kunnen komen om al-
cohol te drinken. Hoe zorgt u ervoor 
dat uw puber zich ook tijdens deze 
zomerse momenten aan de NIX-af-
spraak houdt?

Alcohol schadelijk voor hersenen
Als een kind zijn eerste glas alcohol 
drinkt, is dat de start van een patroon 
van vaker en meer drinken. Terwijl we 
weten dat alcohol schadelijk is voor 
de hersenen. Hersenen ontwikkelen 
zich tot het 24e levensjaar en alcohol 
hee�  een sterke invloed op deze ont-
wikkeling. 

Blijf consequent
Ook als uw kind naar een festival, 
evenement, feestje of voor het eerst 

zonder ouders op vakantie gaat, is het 
belangrijk dat u consequent regels 
blij�  stellen.

Tips
� Spreek van te voren af dat uw 
kind tijdens het feest, festival of 
op vakantie, geen alcohol drinkt.
� Op hoepakjijdataan.nl staan film-
pjes voor ouders waarvan de kinderen 
voor het eerst alleen op vakantie gaan.
� Blijkt bij thuiskomst dat uw kind 
toch alcohol gedronken hee� , be-
spreek dit dan niet direct maar op een 
rustig moment  de volgende dag. Geef 
hierbij duidelijk aan dat u niet wilt dat 
uw kind alcohol drinkt. 

Derde Kamphorst in de zaak bij Kamphorst Administraties

Klantenstop opgeheven

BEEMTE/BROEKLAND.- Per 1 juli 
is Sander Kamphorst toe getreden 
tot het team van Kamphorst Ad-
ministraties. Goed nieuws voor 
ondernemers die graag de admini-
stratie willen uitbesteden: met de 
komst van Sander is de klantenstop 
opgeheven. Kamphorst Admini-

straties is in 2006 opgericht door 
Thea Kamphorst-Hendriks. In 2011 
kwam zoon Stefan Kamphorst in de 
zaak en vormden zij samen de Vof 
Kamphorst Administraties. Deze sa-
menwerking wierp haar vruchten af. 
ZZP’ers, MKB-ers en bedrijven uit 
de wijde regio weten de weg naar 

Kamphorst Administraties in Beem-
te/Broekland te vinden en sinds eni-
ge tijd moest er zelfs een klantenstop 
worden ingevoerd.

Passie voor cijfers en getallen 
zit in de genen
Sander Kamphorst is de oudste 
zoon van Thea en dus ook de oudere 
broer van Stefan. Sander heeft jaren-
lange ervaring in de administratieve 
dienstverlening. Deze ervaring gaat 
hij nu inzetten in de samenwerking 
binnen Kamphorst Administraties. 
Met de derde Kamphorst aan boord 
is het bewijs wederom geleverd: pas-
sie voor cijfers en getallen zit in de 
genen. Sander gaat zich richten op 
het administratieve voorwerk, zodat 
Stefan en Thea hun focus kunnen 
leggen op de fiscale aspecten van 
het werk: het opstellen van de jaar-
rekeningen en het verzorgen van de 
aangiften inkomstenbelasting. 

Klantenstop opgeheven
Door deze efficiënte samenwerking 
is de ingevoerde klantenstop in-
middels opgeheven en zijn nieuwe 
klanten weer van harte welkom. 
Kamphorst Administraties is ge-
specialiseerd in MKB, ZZP, BV’s en 
holdings. De Kamphorsten hebben 
kennis van meer dan twintig boek-
houdprogramma’s en zijn ook inzet-
baar als interim om tijdelijk onder-
steuning en/of advies te bieden. Zie 
ook www.kamphorstadministraties.
nl 

Isidorushoeve Hoveniersbedrijf 
doet mee aan ‘Hovenier Helpt’
 

TWELLO.- Dit najaar doet Isidorushoeve Hoveniersbedrijf uit Twello 
mee aan ‘Hovenier Helpt’. Dit landelijke initiatief is in het leven geroe-
pen om hulpbehoevende mensen te ondersteunen in hun groene (tuin)
omgeving. Tijdens de actieweek, van 25 tot en met 30 september, zetten 
ruim 350 hoveniers in het gehele land zich belangeloos in.
 
Johnny Dijkman, namens Isido-
rushoeve Hoveniersbedrijf, vertelt: 
‘Toen we door de organisatie wer-
den benaderd voor deelname wa-
ren we gelijk enthousiast. Met ons 
bedrijf proberen we zoveel mogelijk 
maatschappelijk betrokken te zijn. 
We vinden het erg leuk dat we van-
uit ons vakgebied een steentje kun-
nen bijdragen aan de samenleving. 
Gedurende een week gaan we ons 
dan ook geheel belangeloos inzetten 
voor mensen die  om uiteenlopende 
redenen niet in staat zijn hun eigen 
tuin of groene omgeving te kunnen 
onderhouden.’
 
Voorwaarden voor deelname
Johnny vervolgt: ‘Een ieder kan een 
project indienen. Of het nu gaat om 
de buurvrouw op leeftijd die haar 
heg niet meer kan snoeien of opa die 
moeite heeft om zich voort te bewe-
gen op het verzakte tuinpad. De or-
ganisatie heeft slechts een paar voor-
waarden gesteld voor deelname. Het 
project moet in één dag zijn uit te 
voeren en materialen worden niet 
geleverd.’ 
Projecten kunnen via de website of 
per e-mail tot uiterlijk 1 september 

worden ingediend. Begin septem-
ber worden vervolgens de projecten 
bekend gemaakt die gekoppeld zijn 
aan een hovenier en dus worden uit-
gevoerd. Tijdens de editie van 2016 
werden ruim 200 projecten inge-
diend. Een groot deel hiervan werd 
belangeloos uitgevoerd door een ho-
venier uit de regio.
 
Initiator
Hovenier Helpt is een initiatief van 
TuinKeur. TuinKeur wil met Hove-
nier Helpt maatschappelijke betrok-
kenheid van de hoveniersbranche 
stimuleren. Tevens is het initiatief 
opgezet om de veelzijdigheid van de 
hovenier te promoten. Het project 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
een enthousiaste groep partners. Het 
betreffen allen partijen die breed 
aanwezig zijn in de hoveniersbran-
che en maatschappelijke betrokken-
heid hoog in het vaandel hebben 
staan.
 
Meer informatie over het project is 
te lezen op www.hovenierhelpt.nl. 
Projecten kunnen via de website 
worden aangemeld of via aanmel-
den@hovenierhelpt.nl.
 
 

http://www.kamphorstadministraties.nl
http://www.kamphorstadministraties.nl
http://www.hovenierhelpt.nl/
mailto:aanmelden@hovenierhelpt.nl
mailto:aanmelden@hovenierhelpt.nl


Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 17 t/m zondag 23 juli 2017. Week 29. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

0.99
1.951.951.
1.361.361.

Optimel drink, 
vla of yoghurt

pak 1000 ml

4.384.384.
4.584.584. 3.-
2 STUKS

PICK & MIX
ananas per stuk

mandarijnen net  750 gram

witte pitloze druiven bak 500 grambak 500 gram
alle combinaties mogelijk

Varkenshaas culinair
per kilo 9.90 1.581.581. 0.99

100 GRAM

Culinaire varkenshaas
met spek
schaal 400 gramTI

P

5.995.995. 5.-

1.951.951.
Molenbrood boerenbrood
wit, tarwe of volkoren
heel brood 1.49

15.498.99

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Grolsch bier
krat 16/24 flesjes 
à 300/450 ml

Lay’s Bugles, 
Wokkels,Hamka’s 

of Doritos chips
zak 115/185 gram

1.361.361.
1.521.521. 0.99

Pepsi, Sisi 
of Seven Up

2 flessen à 1250/1500 ml 
alle combinaties mogelijk

3.343.343. 1.67
1+1 GRATIS*

bijv. 2 flessen 
pepsi cola à 1500 ml

MAX. 8 
STUKS
PER KLANT

Alle Persil, Witte Reus 
of Fleuril wasmiddel  

of Silan wasverzachter
alle combinaties mogelijk

13.98

6.99

1+1 GRATIS*
bijv. 2 flacons persil  

wasmiddel color gel

Terwolde Terwolde TTerwolde Terwolde TTerwolde Terwolde eTerwolde Terwolde TTerwolde eTerwolde TTerwolde Terwolde rTerwolde Terwolde wTerwolde Terwolde oTerwolde Terwolde lTerwolde Terwolde dTerwolde Terwolde eTerwolde 
Molenweg 1Molenweg 1MMolenweg 1Molenweg 1oMolenweg 1Molenweg 1lMolenweg 1Molenweg 1eMolenweg 1Molenweg 1nMolenweg 1Molenweg 1wMolenweg 1Molenweg 1eMolenweg 1Molenweg 1gMolenweg 1Molenweg 11Molenweg 1Molenweg 11Molenweg 1

Voorst Voorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst VVoorst oVoorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst rVoorst Voorst sVoorst Voorst tVoorst 
Schoolstraat 1Schoolstraat 1SSchoolstraat 1Schoolstraat 1SSchoolstraat 1Schoolstraat 1cSchoolstraat 1Schoolstraat 1hSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1lSchoolstraat 1Schoolstraat 1sSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 1rSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 11Schoolstraat 1
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“Geniet en eet met de seizoenen mee”

Sterrenland’s eetcafé  

TWELLO.- Op vier donderdagavonden door het jaar heen kun je op 
Sterrenland heerlijk komen genieten van lekker eten en gezelligheid. 
De rijkdom van biologische (vergeten) groenten, eetbare bloemen en 
kruiden van elk seizoen wordt gebruikt om je te laten genieten en je te 
inspireren hoe je in elk seizoen een heerlijke en gezonde maaltijd kunt 
bereiden. Op het land zie je welke groenten en kruiden er in dat seizoen 
groeien om vervolgens te gaan genieten van de lekkerste seizoensge-
rechten puur uit de natuur.
 
Diverse bekende en onbekende be-
reidingsmogelijkheden en combina-
ties van gerechten worden gepresen-
teerd en  al proevend  en genietend 
krijg je ideeën hoe je met de rijkdom 
van elk seizoen creatief kunt koken 
en lekker en gezond eten klaar kan 
maken. 
Kom en geniet en laat je verrassen  
door de kookkunsten van Sterren-
land. Van elke avond krijg je een uit-
gebreide hand-out met recepten. De 
gerechten zijn vegetarisch en volle-
dig biologisch.

 
Zalige Zomer 27 juli  
17:00-21:00 uur
“Alles groeit en bloeit! en dat mag 
gevierd worden met een uitgebreid 
culinair feestje. Heerlijke aardbeien, 
bessen, bloemkool, spitskool, tuin-
bonen, eetbare bloemen, peultjes, 
kapucijners, snijbonen, snijbiet, de 
1e aardappeltjes en Mediterrane 
kruiden. 

Alles is er in overvloed. Wat te veel 
is om vers op te kunnen eten, kun-
nen we prima verwerken in jams, 

pesto’s,  inmaken als  zoetzuur,  pas-
ta, invriezen, wecken. of drogen.”
 
Heerlijke Herfst  19 oktober 
17:00-21:00 uur
“De zomerse dagen zijn op z’n re-
tour, maar er zijn nog volop groente 
en kruiden te oogsten. Deze tijd 
is een overvloed aan aardappels, 
aardpeer,  pompoen, suikermaïs, 
appels, peren, kweeperen, noten, 
bramen, vlierbessen, kastanjes, pad-
denstoelen, wortels en knollen en 
eetbare kruidenwortels zoals; klis-
wortel, paardenbloem, teunisbloem, 
heemstwortel, mierikswortel. Hoe 
heerlijk is het om met deze oogst 
culinair te genieten in het herfstzon-
netje?”
 
Warme Winter 14 december 
17:00-21:00 uur
“Hoe ga je, ondanks de kou, wind 
en regen, hagel of sneeuw toch fit 
en warmpjes de winter door? Win-
tergroenten zoals; witte en rode 
kool, boerenkool, palmkool, sprui-
ten, pastinaak, schorseneren, witlof, 
rammenas, zuurkool en verwarmen-
de kruiden zoals gember, laurier, 
kaneel, peper en cacao kunnen ons 
daar goed bij helpen. Ze bevatten 
veel vitaminen, mineralen en an-
tioxidanten die ons helpen vitaal 
te houden. Mede doordat winterse 
groenten zwaarder verteerbaar zijn, 
beschermen ze ons tegen hongerge-
voel. Kom gezellig de winter door 
met een lekker warm winterbuffet.”
 
Kosten en aanmelden
De kosten voor deze culinaire avon-
den bedragen €30,- p.p. per avond.  ( 
incl. eten en drinken).Voor aanmel-
den of meer info kun je contact op-
nemen met Sterrenland. (Tel. 0571-
273212  email: info@sterrenland.
com). Graag even aangeven als je 
een allergie of voedingsintolerantie 
hebt. 
Sterrenland, Meermuidenseweg 19 
B, 7391 TD Twello. www.sterren-
land.com

Dierenspeciaalzaak Twello - Marktplein 30 - Tel. 0571 - 270822

Beste dierenvrienden,
TWELLO.- Op 13 Augustus is het al weer 20 jaar geleden dan wij 
onze deuren aan het Marktplein in Twello hebben mogen openen. 
Hier zijn wij natuurlijk super trots op en dat willen wij niet zo-
maar voorbij laten gaan. 

Omdat deze belangrijke datum 
voor de meeste mensen in de va-
kantie valt, willen wij in dit eind 
september, begin oktober gaan 
vieren. Meer informatie hierover 
volgt nog.

Er is het afgelopen jaar voor ons 
iets veranderd, wat zeker voor 
onze consumenten vooral in het 
voordeel zal zijn. Wij zijn vanaf 1 
juli niet meer aangesloten bij een 
franchiseorganisatie, zodat wij 
onder andere lekker vrij zijn om 
zelf in te kopen wat wij in ons as-
sortiment willen. Zo kunnen wij 
onze dierenvrienden nog meer 
services bieden. 
Het winkelend publiek in het 
gezellige Twello heeft vast al 
wel gezien dat de gevel van onze 
winkel er op dit moment niet op 
en top bij staat, maar dat komt 
ongeveer eind augustus helemaal 
goed: dan gaat de gevel weer stra-
len met onze nieuwe naam Die-
renspeciaalzaak Twello. Wij hou-
den jullie natuurlijk op de hoogte 

Advertorial

via het Voorster Nieuws en uiter-
aard kunnen jullie ons liken op 
Facebook  (Dierenspeciaalzaak 
Twello) zodat je geen nieuwtjes 
meer van ons kan missen! 

Kortom, wij blijven gewoon op 
onze plek, alleen onder een ande-
re naam. Op naar de volgende 20 
jaar!

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN
Ruim 20.000 ondertekeningen reeds binnen
Petitie voor het voortbestaan 
van Nationaal Paracentrum 

‘De vertrekroute van Lelystad Airport gaat direct over Teuge’

TEUGE.- De mogelijke toekomstige vertrekroute van Lelystad 
Airport houdt de gemoederen flink bezig in Teuge en omgeving. 
De vliegroute, die recht over Teuge Airport gaat, is van invloed 
op verschillende stakeholders in de omgeving. Betrokkenen heb-
ben een petitie gestart om ondertekeningen te verzamelen tegen 
de toekomstige vertrekroute van Lelystad Airport boven Teuge.

De petitietekst
Wij, inwoners, ondernemers, recreanten en alle betrokkenen bij de 
kleine luchtvaart in Nederland constateren dat er geen rekening is ge-
houden met gevolgen voor luchthaven Teuge. De nu voorgestelde rou-
tes betekenen sluiting van Paracentrum Teuge en daarmee 50% om-
zetderving voor luchthaven Teuge. Het voortbestaan van luchthaven 
Teuge komt daardoor zwaar onder druk te staan. Alternatieve routes 
waarbij huidige activiteiten van Luchthaven Teuge mogelijk blijven 
zijn nooit een uitgangspunt geweest. Stakeholders zijn niet betrokken 
in het besluitvormingsproces en verzoeken de leden van de Tweede 
Kamer om opdracht te geven aan de staatssecretaris van het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu om een routeontwerp vast te stellen 
waarin alle huidige activiteiten op luchthaven Teuge mogelijk blijven 
inclusief het parachutespringen.

Ondertekenen?
https://petities.nl/petitions/teken-voor-het-voortbestaan-van-natio-
naal-paracentrum-teuge-en-luchthaven-teuge

220.000 Zwarte Crossers schrijven ook in 2017 geschiedenis

Volledig uitverkochte 21ste editie
LICHTENVOORDE.- Afgelopen weekend hebben 220.000 Zwarte Cros-
ser opnieuw geschiedenis geschreven. De 21ste editie van het jaarlijkse 
festival in het Achterhoekse Lichtenvoorde gaat de boeken in als vol-
ledig uitverkocht. “Ik ben de gelukkigste vrouw aan deze kant van de 
kosmos. Wat een geweldig weekend! En wat prachtig dat onze bezoe-
kers weer hebben laten zien dat een feestje bouwen met zoveel mensen 
bij elkaar hier gewoon nog kan. Was de hele wereld maar één grote 
Zwarte Cross!”, aldus een uitgelaten en zichtbaar geëmotioneerde festi-
valdirectrice Tante Rikie.

Afgelopen donderdag opende het 
festival de poorten van de camping. 
Vanaf vrijdag hadden de dagbezoe-
kers de mogelijkheid om zich te 
goed te doen aan muziek en theater 
op 32 podia, motorcross, theater, 
stunt en ander spektakel. Vrijdag-
avond werden ook de allerlaatste 
kaarten aan de dagkassa verkocht en 
daarmee was de Zwarte Cross 2017 
volledig uitverkocht.

Stuntman herstelt in ziekenhuis
Stuntman William van den Putte 
(BEL) kwam ongelukkig ten val 

tijdens de FMX-show in stuntvak 
Ground Hero. “Het was even schrik-
ken, maar we zijn ontzettend op-
gelucht dat we kunnen melden hij 
buiten levensgevaar is. William ligt 
nog met hoofdletsel en een gebroken 
neus in het ziekenhuis. We zijn blij 
dat William na zijn val meteen de 
hulp kreeg die hij nodig had van de 
geweldige hulpdiensten.”, berichtte 
de organisatie vandaag.

De bezoekersaantal per dag 
waren:
Donderdag 13 juli: 25.000  

Vrijdag 14 juli: 65.000
Zaterdag 15 juli: 65.000
Zondag 16 juli: 65.000

Zwarte Cross 2018
De data voor de 22ste editie, de start 
van de voorverkoop en inschrijving 
zijn ook al bekend. Volgend jaar zal 
de Zwarte Cross plaatsvinden op 12, 
13, 14 en 15 juli 2018. De inschrij-
vingen voor deelname aan de Zwarte 
Cross starten op 4 november, vanaf 
11 november kunnen leden van de 
Zwarte Cross fanclub ‘Harder!’ kaar-
ten bestellen en een week later op 18 
november start de voorverkoop voor 
de rest van de wereld. 

IVN midzomerfietstocht door 
gemeente Brummen
REGIO.- De natuur beleven per fiets kan op woensdagmiddag 19 juli 
met het IVN. Dan houdt de afdeling Eerbeek en omstreken weer een 
fietsexcursie. De start is om 13.00 uur bij het NS-station in Brummen. 

Zo’n drie uur later is men daar 
weer terug. De route van de fiets-
tocht gaat door het landschap 
van de gemeente Brummen en de 
naaste omgeving daarvan. 

Onderweg stoppen de IVN-

natuurgidsen een aantal keren bij 
plaatsen waar een verhaal iets aan 
het landschap toevoegt. 

Aan deze fietsexcursie kan iedereen 
geheel gratis meedoen. Wie dat doet 
met een e-bike doet er verstandig 

aan om met een volle accu aan de 
tocht te beginnen. Het is niet no-
dig dat men zich van tevoren aan-
meldt. Wie dat wil kan na afloop 
van de tocht een vrijwillige bij-
drage geven voor het IVN-werk. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij 
de eerste gids, Henk de Bruin, tel 
0313 652428 of kijk op www.ivn-
eerbeek.nl. 

mailto:info@sterrenland.com
mailto:info@sterrenland.com
http://www.sterrenland.com
http://www.sterrenland.com
https://petities.nl/petitions/teken-voor-het-voortbestaan-van-nationaal-paracentrum-teuge-en-luchthaven-teuge
https://petities.nl/petitions/teken-voor-het-voortbestaan-van-nationaal-paracentrum-teuge-en-luchthaven-teuge


Model: Maartje van der Veer
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Dalfsen
Kapper: Amber, Frendz
Visagie: Amber, Perfect Touch
Kleding: Gerda, Susskind      

STYLE TIMEby

Frendz (Amber)
Maartje heeft erg fi jn en kwetsbaar haar. 
En daarbij is het ook voor een lange tijd 
niet geknipt met het gevolg dat er stuk-
ken haar zijn afgebroken. We hebben het 
haar eerst een Intensieve kuur gegeven 
van de “Ultimate Treatment” van L’anza 
en daarna de lengtes geknipt om het haar 
weer mooi op elkaar te laten aansluiten. 
Zo wordt de coupe van Maartje weer fris 

en voller. Maartje geeft aan dat ze niet 
veel met haar haren doet. Ze doet het in 
een staart of in een knip. Daarom willen 
we een coupe creëren dat op meerdere 
leuke manieren los en/of vast te dragen 
is. Een permanent is weer helemaal hip 
en door de verschillende wikkel diktes is 
elke gewenste krul te creëren.

Perfect Touch (Amber)
Maartje heeft een mooie huid die wei-
nig nodig heeft. Voor de basis brengen 
we een dagcrème aan met SPF 15 (zon 
bescherming). Vervolgens poederen we 
de huid af met een bronzer. Een bron-
zer geeft de huid een “Sun kissed” effect 
zonder vlekken. De ogen willen we meer 
expressie geven door een liquid eye-liner 
langs de bovenste wimper rand aan te 
brengen. Een liquid eye-liner breng je nat 
aan en droogt op waardoor deze ook lan-
ger houdbaar is. Met een zomerse koraal 
kleur lipstick maken we het geheel tot een 
mooi plaatje.

Susskind (Gerda)
We hebben voor een frisse casual look 
gekozen. Maartje draagt een witte Rosner 
broek. De broek bevat een deel elastan en 
de stof is iets dunner waardoor de broek 
erg comfortabel aanvoelt. Daarop draagt 
ze een witte overslag shirt. Deze is in 
de taille zo gestikt dat de stof rondom 
de buik op rimpelt en daardoor goed af-
kleedt. Door het fi jne werkje in de lange 
Blouse en de opgerolde mouwen creëren 
we een nonchalante look.�

VOLKSWAGEN GOLF 
1.6 16V FSI SPORTLINE

Bouwjaar 2006. Benzine met 196.000 km. 
Voorzien van Radio / CD af-fabriek, Air-
co, Cruise control, Lichtmetalen velgen, 
Elektrische ramen. Perfect onderhouden, 
rijklaar geleverd.

INCLUSIEF 3 MAAND GARANTIE VOOR

€ 5.440,- 

VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSIVOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI

2008. Benzine met 142.000 km. Voorzien 
van Radio / CD af-fabriek, Lichtmetalen 
velgen, Cruise control, Climate control, 
Stoelverwarming, Elektrische ramen. 
Goed onderhouden, rijklaar geleverd.

RENAULT CLIO 1.2 16V 
SPECIAL LINESPECIAL LINE

Bouwjaar 2010. Benzine met 23.000 km. 
Voorzien van Radio / CD af-fabriek, Airco, 
Navigatie, Elektrische ramen, Lichtmetalen 
velgen. Nieuwstaat, rijklaar geleverd.

INCLUSIEF 3 MAAND GARANTIE VOOR

€ 11.740,- 
INCLUSIEF 3 MAAND GARANTIE VOOR

€ 6.940,- 

AUTOBEDRIJF JAN DE CROON Leigraaf 44   |   7391 AL Twello   |   Tel: 0571-275733   |   info@jandecroon.nl

 Werkplaatsonderhoud

 Dieselsystemen

 Auto electronica

 Tankstation

 Comfort electronics

 Automaatbak spoelen

 APK keuring

 Wasstraat/wasbox

 Airco onderhoud

 Banden service

 Schadeherstel

 Ruitreparatie

MINI COOPER 1.6 CHILIMINI COOPER 1.6 CHILI

2003. Benzine met 125.000 km. Voor-
zien van Radio / CD af-fabriek, Airco, Half 
lederen bekleding, Elektrische ramen, 
Lichtmetalen velgen, Carkit. Goed on-
derhouden, rijklaar geleverd.

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 5.940,- 

MERCEDES A 180 AMG AUTOMAAT
Bouwjaar 2015. Benzine met 74.000 km. Voorzien van een af-fabriek 
AMG pakket, Lichtmetalen velgen, Panoramadak, Xenon, Navigatie, 

Half lederen bekleding, Zwart hemel etc. Nieuwstaat, rijklaar geleverd.

€ 26.940,- INCLUSIEF 6 MAAND 
GARANTIE VOOR

VOOR MEER OCCASIONS GAAT U NAAR WWW.AUTOBEDRIJFDECROON.NL

AUTO V/D WEEK

MERCEDES A 180 AMG AUTOMAAT
Bouwjaar 2015. Benzine met 74.000 km. Voorzien van een af-fabriek 
AMG pakket, Lichtmetalen velgen, Panoramadak, Xenon, Navigatie, 

Half lederen bekleding, Zwart hemel etc. Nieuwstaat, rijklaar geleverd.

€ 26.940,- 
VOOR MEER OCCASIONS GAAT U NAAR WWW.AUTOBEDRIJFDECROON.NL

AUTO V/D WEEK

Kom langs voor een 
proefrit en een verrassend 

inruilaanbod.

JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!

Kom langs voor een 
proefrit en een verrassend 

inruilaanbod.

 Sinds 1928

A

UTOBEDRIJF
  JA

N
 D

E CROON B
.V

.60 jaar 
bovag lid !
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OLIFANTENHUID
Gewapend met een plank met daarop ge-
timmerd een guitig tweepersoonsbankje 
ga ik op pad. Met daarbij twee joekels 
van kettingen en een pikhouweel arri-
veer ik op de stal waar mijn paard staat. 
Iedere maand betaal ik om hem te laten 
vertoeven in het meest luxueuze oord wat 
een paard zich wensen kan, en ik vind dat 
het tijd wordt dat meneer maar eens gaat wer-
ken voor zijn geld. Noem het een stukje opvoe-
ding.

In de stal aangekomen gooi ik de 
plank met bank op mijn paard zijn 
rug en met een sleepkabel ruk ik 
het zorgvuldig om zijn buik. 
Die bebloede striemen mof-
fel ik wel weg met een olijk 
kleedje. De achterkant van de 
tweezitsbank knoop  ik met een 
nylontouw aan zijn staart. Safety 
first. Kettingen om beide pootjes en aan de slag. In mijn linkerhand 
houd ik een pikhouweel vast, voor het geval het beest een stap ver-
keerd doet. Dan ros ik met de scherpe punt op zijn kop. Moet het beest 
maar een beetje nadenken. 

Dertig minuutjes voor honderd euro leek me een prachtig businessmo-
del. Twintig ritjes per dag en juffie Kruitbosch is binnen. Als ik zijn 
voer halveer en hem dag en nacht in plaats van op stro op een stenen 
vloer laat staan, scheelt dat ook in de kosten. Vier hekken om z’n lijf en 
een ketting om een boom en klaar is Kruitbosch.
Dan komen er klanten en die kunnen dan op het keiharde plank-bankje 
plaatsnemen. Die betalen mij dan keurig centjes en ik rijd ze een paar 
rondjes door de rimboe van Beemte-Broekland. Daarna neem ik een vro-
lijk fotootje waar ik 20 euro voor vraag. Die kunnen de mensen dan leuk 
op Facebook knikkeren. Voordat de toeristen plaatsnemen ros ik nog 
even een aantal keer met de pikhouweel op z’n harses. Voor het geval dat. 
‘Geweldig in Beemte Broekland, aanrader!’ zullen ze bij hun Facebook-
post zetten. En daar gaan familie en vrienden op reageren met duim-
pjes en reacties. Die vinden dat geweldig.
‘Heerlijk, Henk en Judith, geniet er nog lekker van! Ziet er fantastisch 
uit!’, ‘Wauw, ik wil ook!’ en ‘Wat gaaf, op zo’n wild dier!’ zullen ze 
typen. Ik zou kirren van geluk tijdens het geld tellen.

Ik laat de plank met het bankje ook ’s nachts op zijn rug zitten. Dat 
gedoe in de ochtend, ik ben al niet zo’n ochtendmens en die kabels 
kunnen maar beter een beetje in de huid groeien. Dan bloedt het ook 
niet zo. Drie glitterkleedjes heb ik voor op zijn rug en onder het bankje. 
Tijdens de kerstdagen doe ik een rode met balletjes en in de zomer een 
knalgele met pailletjes, dat vinden de mensen énig.

Oh, en ik ga fokken. En wanneer de merrie het veulentje heeft gewor-
pen, knoop ik die vast met een kneuterig kettinkje aan zijn moeder. 
Vinden de toeristen ook énig en dan leert ‘ie het meteen. Die veertien 
uur moet ‘ie maar gewoon met z’n moeder meehuppelen. Alles voor de 
business en de Beemte Broeklandse toerist.

Inmiddels heeft denk ik de helft van mijn column-lezers ofwel de Die-
renbescherming, ofwel het gesticht gebeld. Zoiets doe je niet. Inder-
daad, zoiets doe ik niet. In Azië is het echter het lot van 2000 olifanten. 
De hele scène die ik net beschreef komt niet uit mijn eigen krankzin-
nige koker, maar is voor twee-dui-zend olifanten per dag de verschrik-
kelijke werkelijkheid. De toeristen maar zwaaien. En de olifanten maar 
huilen. De  olifantenritten-toerist: een vlijmscherpe pikhouweel op een 
olifantenhuid.

RK
www.renskekruitbosch.nl

WEKELIJKSE COLUMN RENSKE KRUITBOSCH

Dertig minuutjes 
voor honderd euro 

leek me een prachtig 
businessmodel. Twintig 
ritjes per dag en juffie 
Kruitbosch is binnen.

Ga mee op avontuur in de Uiterwaarden

Ruige route door de 
Duursche Waarden
OLST.- Alleen voor stoere wande-
laars! Tijdens deze wandeling van 
drie uur leert u het gebied de Duur-
sche Waarden, nabij Fortmond, 
goed kennen. U struint via een smal 
wandelpad door het ooibos naar de 
steenfabriek en de uiterwaarden. De 
Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids 
vertelt over de vogels en planten 
maar ook over het ontstaan van de 
Duursche Waarden. Maak kennis 
met de maaimachines van het ge-
bied: de Schotse hooglanders en 
Shetlandpony’s. Na afloop is er ge-
legenheid om bij te komen het Info-
centrum IJssel Den Nul. Dus: kom 
struinen, uitwaaien en ontspannen!
De drie uur durende wandeling start 
op zondag 23 juli 2017 om 09:30 
uur bij de balie van het Infocentrum 
IJssel Den Nul (Rijksstraatweg 109, 
Olst) en duurt tot ong. 12:30 uur. 
Na afloop van de wandeling kunt 

u een bezoek brengen aan het in-
focentrum Den Nul. Geniet op het 
terras van het uitzicht over het wa-
ter, neem een kijkje in de expositie-
ruimte, of laat de kinderen spelen in 
de buitenspeelplaats. Kosten: € 5,00 
volwassenen en € 2,50 kinderen tot 
en met 12 jaar. Aanmelden kan bij 
buitencentrumsallandseheuvelrug@
staatsbosbeheer.nl. Tel: 0548612711. 
Spontaan meewandelen kan ook. 
Bijna elke maand organiseert Staats-
bosbeheer een wandeling onder 
leiding van een Staatsbosbeheer IJs-
selnatuurgids. Kijk op www.staats-
bosbeheer.nl voor activiteiten in uw 
regio. 
Kijk voor alle activiteiten van het In-
focentrum IJssel Den Nul op www.
infocentrumijssel.nl. Tip: Trek ste-
vige wandelschoenen aan en neem 
een verrekijker en iets te eten en 
drinken mee voor onderweg!

Rijkswaterstaat: zwemmen in 
rivieren is levensgevaarlijk

REGIO.- Natuurlijk gevormde strandjes langs de rivieren lijken ervoor 
uit te nodigen het water in te gaan. Pootje badende mensen en zwem-
mers staan echter vaak niet stil bij de gevaren van de soms snel stro-
mende rivieren en de gevolgen van langsvarende binnenvaartschepen. 
Rijkswaterstaat waarschuwt voor de gevaren van het zwemmen in ri-
vieren en kanalen en het springen van bruggen: het is levensgevaarlijk 
en bijna altijd verboden. Dit jaar zijn er helaas al verschillende doden 
en gewonden te betreuren. Rijkswaterstaat zet de gevaren op een rij en 
adviseert om alleen te zwemmen op veilige zwemlocaties. Deze locaties 
zijn te vinden op www.zwemwater.nl. 

Een belangrijk gevaar voor zwem-
mers vormt de scheepvaart. Grote 
schepen hebben een zuigende wer-
king en veroorzaken een sterke 
stroming en draaikolken. Iemand 
die veilig in ondiep water denkt 
te staan, kan worden meegetrok-
ken met het terugtrekkende water. 
Zwemmers zijn bovendien vanaf 
een schip nauwelijks zichtbaar. En 
ook al ziet een schipper ze wel: een 

groot schip kan niet zomaar vaart 
minderen of uitwijken. 

Kramp en onderkoeling
Door stroming en diepteverschillen 
kan de temperatuur van het water 
sterk wisselen. Als zwemmer kan 
je door koud water kramp krijgen 
of onderkoeld raken. Het zwemmen 
wordt daardoor ook voor geoefende 
zwemmers bemoeilijkt of soms zelfs 

onmogelijk, met alle gevolgen van 
dien.

Boete van 140 euro
Zwemmen is op veel plaatsen niet 
alleen gevaarlijk, maar ook verbo-
den. Je riskeert een boete van 140 
euro als je zwemt: 
- in de vaarweg van rivieren;
- in kanalen;
- in de buurt van wachtplaatsen of 
afmeerplekken voor schepen;
- in de buurt van een brug, sluis, 
stuw of ballenlijn;
- in de routes van veerponten;
- in en rond havens;
- in snelvaargebieden;
- op plekken die specifiek aangewe-
zen zijn als verboden gebied.

Die klap komt hard aan
Springen van bruggen is wellicht 
spannend, maar brengt serieuze ri-
sico’s met zich mee. Een brug is vaak 
hoger dan deze lijkt; door de klap op 
het water kan een springer botbreu-
ken of een klaplong oplopen. Door 
het troebele water is niet te zien wat 
er onder water ligt. Fietsen en win-
kelwagentjes op de bodem kunnen 
nare verwondingen veroorzaken. En 
als een springer een onder de brug 
doorvarend schip over het hoofd 
ziet, zijn de gevolgen helemaal niet 
te overzien. Net zoals het zwemmen 
bij een brug verboden is, is ook het 
springen van bruggen verboden.

Voorlichting en handhaving
Mobiel verkeersleiders van Rijks-
waterstaat patrouilleren op het wa-
ter om de regels te handhaven en 
zwemmers voor te lichten. Ook hel-
pen zij, samen met de hulpdiensten, 
bij het zoeken naar en bergen van 
drenkelingen. 

Toch veilig zwemmen in 
natuurwater?
Er zijn veel plaatsen in Nederland 
waar veilig gezwommen kan worden 
in natuurwater. De veilige zwemlo-
caties staan op www.zwemwater.nl. 
Er is ook een gratis zwemwater-app 
met gegevens van honderden zwem-
locaties. De waterkwaliteit van deze 
locaties wordt in de zomer scherp in 
de gaten gehouden door Rijkswater-
staat, waterschappen en provincies. 

Meer informatie: 
www.rijkswaterstaat.nl/water/wa-
terbeheer/zwemmen-in-open-water/
zwemmen-in-rivieren-en-kanalen/
index.aspx

Zwemmen in rivieren en kanalen? 
Springen van bruggen?

Wist je dat het verboden
is om te zwemmen:

LEVENSGEVAARLIJK!

Mobiel verkeersleiders 
van Rijkswaterstaat 
waarschuwen voor de 
gevaren en schrijven 
indien nodig boetes uit. 
Ook helpen ze, samen 
met de hulpdiensten, bij 
het zoeken naar en 
bergen van drenkelingen

Vanaf een binnenvaartschip ben je 
als zwemmer nauwelijks zichtbaar. 
Een schip kan niet zomaar 
uitwijken of vaart minderen!

Een brug is vaak hoger 
dan je denkt: risico op 
klaplong of botbreuken

Je kan tegen een 
onverwacht 
aankomend schip 
terechtkomen

Je verliest het 
van de sterke 
stroming en 
draaikolken in 
rivieren en 
kanalen

Je kan door sterk wisselende 
temperaturen in het water 
kramp krijgen of onderkoeld 
raken

De onderstroom die een 
schip veroorzaakt is 
verraderlijk, je kan onder 
het schip gezogen worden

Je riskeert een boete van:

In de vaargeul van 
rivieren en kanalen

In de buurt van wacht-
plaatsen of afmeer-
plekken van schepen

Bij een brug, sluis, 
stuw of ballenlijn

In de routes van 
veerponten

In en rond havens

In snelvaargebieden

Op andere plekken 
die zijn aangewezen 
als verboden gebied

Veilig zwemmen in natuurwater? Kijk op www.zwemwater.nl

Ook springen van bruggen is verboden. 

Voorwerpen onder water 
kunnen lelijke snijwonden 
veroorzaken

Printen, drukwerk, 
afwerking, ontwerp & 
gelegenheidskaarten

Openingstijden:
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 
www.printandmore.nu

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

Niet alleen voor uw familiedrukwerk, maar voor al uw print-, kopieer- en 
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

, maar voor al uw print-, k ko ipiepieerer- enen en 

 

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu

www.printandmore.nu

De gehele zomer 
staan wij voor u klaar!

http://www.renskekruitbosch.nl
mailto:buitencentrumsallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl
mailto:buitencentrumsallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl
http://www.staatsbosbeheer.nl
http://www.staatsbosbeheer.nl
http://www.infocentrumijssel.nl/
http://www.infocentrumijssel.nl/
file:///Volumes/Data/Voorster%20Nieuws/Opmaak/%20%20VN%202017/Week%2029/Redactie/www.zwemwater.nl
http://www.zwemwater.nl
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/zwemmen-in-open-water/zwemmen-in-rivieren-en-kanalen/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/zwemmen-in-open-water/zwemmen-in-rivieren-en-kanalen/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/zwemmen-in-open-water/zwemmen-in-rivieren-en-kanalen/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/zwemmen-in-open-water/zwemmen-in-rivieren-en-kanalen/index.aspx


AANMELDEN
Meld je aan op michel@klompenfeest.nl of schrijf je 

in bij het Voorsternieuws; Stationsstraat 17 in Twello
 

KLOMPENFEEST
Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Doe jij zondag 3 september mee aan de 

Klompenfietstocht?

Komt u        ook?KLOMPENFEEST
Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Komt u        ook?
       ook?

Meld je aan op michel@klompenfeest.nl of schrijf je 
in bij het Voorsternieuws; Stationsstraat 17 in Twello

Komt u Komt u 

WANNEER:
Zondag 3 september

STARTTIJD:
tussen 11:30 en 12:00u

(vanuit ’t centrum)

VOOR WIE:
Jong en oud

Gezinnen/families
Scootmobielproof

AFSTANDEN
20 km of 30 km

We blijven binnen 
onze mooie gemeente

Onder het motto: fi etsen en bewegen is gezond dus is er tijdens het Klompenfeest 
een fi etstocht georganiseerd!! Goed om er even tussenuit te zijn en te genieten 
van de mooie plekken van onze mooie gemeente Voorst. Tevens wordt u onder-

weg op een gezonde manier verwend.

 voor elke deelnemer 
een leuke attentie!!

KLOMPENFEESTKLOMPENFEEST
31 augustus, 1, 2 én 3 september

MEEDOEN?
€ 2,50 p.p.

 of 
€ 7,50 voor 

gezinsdeelname
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NIX18, hoe denkt jouw 
kind over alcohol?
Kulturhus, Jachtlustplein 11, Twello
(0571) 74 51 50
Inloopspreekuur: 
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur
info@cjgvoorst.nl, www.cjgvoorst.nl

Aloë: woonplant van de maand 

REGIO.- Zet eens een stukje levende natuurhistorie op tafel met Aloë, 
de dinosaurus onder de woonplanten, die weer helemaal trendy is door 
zijn oer en stoer uitstraling. 

Gulden snede, puur natuur 
Een gestileerde rozet met bladeren 
die kunnen variëren van zilvergrijs 
tot diepgroen maakt Aloë tot een 
zeer karakteristieke woonplant die 
soms ook nog eens prachtige bloe-
men laat zien. De bladeren kunnen 
glad of gekarteld zijn en zijn opge-
bouwd volgens de gulden snede. Dat 
is eeuwenoude, raadselachtige wis-
kunde die zorgt voor een verdeling 
die het prettigst is om naar te kijken. 
Het maakt van Aloë een indrukwek-
kende persoonlijkheid in huis, met 
wortels in de prehistorie. 

Groene symboliek 
De verstilde, krachtige uitstraling 
van Aloë maakt het een aanwinst 
voor de nieuwe woonstijl waarin le-
vend groen binnenshuis steeds meer 
op een voetstuk wordt gezet. Aloë 
past in minituintje, maar ook in een 
groot binnentableau, kleurt goed bij 
levende, gedroogde en versteende 
natuur en heeft precies de organi-
sche en symbolische vormen die 
tot de verbeelding spreken en van 
je huiskamer een bijzondere oase 
kunnen maken. Aloë combineert in 

deze stijl het mooist met natuurlijke 
materialen zoals steen, keramiek en 
potten met natuurlijke vlekpatronen. 

Aloë als luchtfilter 
Aloë is een goede luchtzuiveraar, 
volgens onderzoek van NASA. De 
plant haalt schadelijke stoffen zo-
als benzeen en formaldehyde uit de 
lucht, die vaak worden veroorzaakt 
door verf en chemische schoonmaak-
middelen. Omdat de woonplant ‘s 
nachts zuurstof afgeeft en koolstof-
dioxide absorbeert, is het bovendien 
een prima slaapkamerplant voor een 
goede nachtrust. 

Verzorging Aloë 
Aloë staat het liefst in de volle zon, 
donkerder dan lichte schaduw moet 
het niet worden. Het is een zeer mak-
kelijke plant: eens in de twee weken 
wat water geven volstaat. Het enige 
waar Aloë echt niet tegen kan, is 
natte voeten. De kluit mag tussen 
gietbeurten door iets indrogen. Aloë 
is een enthousiaste groeier die het 
liefst elke twee jaar een grotere pot 
wil hebben. 

Robuuste sierplant 
Aloë komt oorspronkelijk uit Afrika 
en is op dat hele continent én op het 
Arabische schiereiland te vinden. 
Het is een familie van bloeiende vet-
planten met meer dan vierhonderd 
soorten. In het wild kunnen ze heel 
groot worden en zich op de meest 
weerbarstige plaatsen handhaven, 
als het er maar droog en warm is. 

Aloë trivia 
In het Sanskriet is Aloë het woord 
voor ‘godin’. De naam is vermoede-
lijk afgeleid van het Arabische woord 
‘alloeh’ dat ‘bitter’ betekent en slaat 
op de smaak in het sap van de bla-
deren. Aloë is naast een bijzondere 
woonplant een perfecte patiopartner 
om een tuin een mediterrane sfeer 
meer te geven. Laat hem wel binnen 
overwinteren, want tegen kou kan hij 
niet. Aloë vera staat bekend om haar 
geneeskrachtige eigenschappen, het 
gelachtige sap uit de bladeren werd 
door de oude Grieken en Romeinen 
al gebruikt om brandwonden mee te 
verkoelen. Aloë staat symbool voor 
‘genezen’, omdat de plant in staat is 
zichzelf te helen en zelfs als hij op 
apegapen ligt nog een comeback kan 
maken.  

IVN-Wandeling langs de Berkel

BERKEL.- We wandelen op zondag 
23 juli (10.00 – 13.00 uur) langs de 
“vernieuwde” Berkel, dat wil zeg-
gen dat de ingrepen die vanaf 2014 
rond de Berkel hebben plaats gehad, 
nu in een stadium zijn gekomen dat 
we kunnen zien hoe de natuur zich 
er handhaaft. Er is een plas-drasge-
bied aangelegd bij de stuw aan de 
Kapperallee. Hier groeien veel ruig-
teplanten, de oevers zijn vrij voed-
selrijk. Dat er dan insecten komen, 

is een logisch gevolg. Zeker de libel-
len komen er in grote aantallen voor, 
hoewel er niet veel meer soorten 
zijn dan in eerdere jaren. Ook bijen, 
wespen en zweefvliegen hebben het 
goed langs de Berkel. 

Verder oostwaarts zijn meanders 
hersteld. Doel was de Berkel meer 
ruimte te geven, buitenbochten in de 
rivier zijn uitgeslepen, binnenboch-
ten raken verzand. Dit proces gaat 

nog steeds door. En de bijbehorende 
vegetatie blijft eveneens in ontwik-
keling. De tocht gaat verder naar de 
stuw bij Warken. De vispassage die 
hier is aangelegd is totaal verschil-
lend van die op ’t Velde. Mooi om 
die verschillen te bekijken. Wat het 
Omleidingskanaal betreft, het laatste 
overtollige water van de Berkel, dat 
niet naar Zutphen moet worden ge-
transporteerd, wordt hier afgevoerd 
naar het Twentekanaal. Sommige 
delen van de oever worden begraasd 
door schapen. Als dit extensief ge-
beurt, kunnen er aardige planten 
gaan groeien. 

Alles bijeen een boeiende wande-
ling, waar gidsen het een en ander 
over rivier en rivieroevers aan u wil-
len vertellen. 

Wandeling op zondag 23 juli. Start 
om 10.00 uur bij Huize De Voorst, 
parkeerplaats aan de Kapperallee. 
Een vrijwillige bijdrage voor het 
IVN wordt op prijs gesteld. Inlich-
tingen en opgave bij K ten Groten-
huis. ktengrotenhuis@kpnmail.nl of 
0575-471995

Deze wandeling is een onderdeel 
van het Berkelfestival. Zie: 
www.inzutphen.nl/nl/evenemen-
ten/3111714635/berkelfestival
www.ivn.nl/afdeling/zutphen

Brodazz Beach

Live@TheBeach 29 juli 2017 
 

BUSSLOO.- Brodazz Beach bevindt zich op Bussloo (Zandwal 1, 
Voorst), naast restaurant Hofstede De Middelburg. Gelegen aan het wa-
ter, met een heus zandstrand en een relaxte uitstraling: dé strandtent in 
de Stedendriehoek!
 
Live@TheBeach is een concept 
waarbij je kunt genieten van live 
muziek. Er zijn drie optredens, en 
daarna begint de jam waar ook be-
zoekers aan kunnen meedoen. Tij-
den: 17.30 – 23.30 uur. Gratis entree!
 
Jazzy/funky/bluesy/soul edition
Op zaterdag 29 juli vindt de Jazzy 
edition plaats. Denk hierbij aan easy 
jazz, fusion, maar ook soul, blues en 
R&B.
 
Optredens
17.30 - 18.30 uur: Bas London (sax), 
Tom Haze (gitaar/zang), Paul Kip-
persluis (cajón)
18.30 – 19.30 uur: Sjoerd Bos (zang/
gitaar)
20.00 – 21.00 uur: Boomtown Jazz 
Quartet
21.30 – 22.30 uur: Willie Kers (zang) 
& Ruud van Eldik (piano)
22.30 – 23.30 uur: jammen
 
Sjoerd Bos
Sjoerd is een enthousiaste zanger 
en gitarist. Van jongs af aan had hij 
al interesse voor muziek en muziek 
maken. In ieder geval lukt het hem 
regelmatig om niet alleen op zijn 
gitaar, maar ook bij het publiek een 
gevoelige snaar te raken.
 
Boomtown Jazz Quartet
Vier muzikanten die met veel passie 
en hartstocht heerlijke fusion jazz 
brengen: Boomtown Jazz Quartet. 
Zij krijgen iedereen aan het swin-
gen!
 
Kees Oosterwijk (sax en EWI)
Harald Koll (gitaar)
Dirk van Boven (bas)
Tom Gruijters (drums)

Willie Kers & Ruud van Eldik
Willie Kers & Ruud van Eldik zijn 
inmiddels een bekend begrip in 
Apeldoorn. Willie met haar zang, 
en Ruud op piano, hebben vroeger 
lange tijd samen professioneel op-
getreden. Het “leven” kwam ertus-
sen: er kwamen andere prioriteiten 
in hun leven. Ze spelen ze af en toe 
nog wel samen, voor de lol. En als 
dat gebeurt, dan is dat genieten met 
hoofdletters. Je hoort hoe ze op el-

kaar ingespeeld zijn, hun liefde voor 
muziek. Kippenvel gegarandeerd!
 
Jammen
Voor de jam hebben we ook een aan-
tal zeer fanatieke en gerenommeerde 
muzikanten in de arm genomen. Bas 
London (saxofoon), Tom Haze (gi-
taar/zang) en Paul Kippersluis (ca-
jón) vormen de basis van de jam. Je 
zult ze vanaf 17.30 uur al horen spe-
len als je binnenkomt, en zij zullen 
ook deel uitmaken van de jam, na de 
optredens. De jam is overigens voor 
iedereen toegankelijk, dus wees wel-
kom als je mee wilt spelen. Er zijn 
instrumenten aanwezig (cajón, bas, 
gitaar).
 
De inwendige mens
Voor de lekkere trek kun je zelf je 
pizza samenstellen die in een pizza-
oven bereid wordt, er zijn hot-dogs: 
daarnaast kun je van de kaart bestel-
len.
 
Vervoer
Bij voldoende aanmeldingen kun 
je voor 12,50 euro per persoon met 
een pendelbus heen en weer naar 
Brodazz Beach. Hiervoor moet je je 
uiterlijk in de week voorafgaand aan 
29 juli opgeven.
 
Camping
Op 10 minuten loopafstand is er een 
camping, mocht je willen blijven 
overnachten.
 
Contact
Wil je meerijden met de pendelbus, 
en/of wil je meer informatie? Mail 
dan naar jolande@reddendebengel.nl

Boomtown Jazz Quartet

Sjoerd Bos

mailto:ktengrotenhuis@kpnmail.nl
https://www.inzutphen.nl/nl/evenementen/3111714635/berkelfestival
https://www.inzutphen.nl/nl/evenementen/3111714635/berkelfestival
http://www.ivn.nl/afdeling/zutphen
mailto:jolande@reddendebengel.nl
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TERWOLDE/
NIJBROEK

Ondernemers

Presenteren zich

3 gangen 
zomermenu 19.95

P
Gratis

Parkeren

Molenweg 1
7396 AA Terwolde
tel. 0571 291 209

ma. t/m vr. 08.30 - 20.00 uur 
zaterdag 08.30 - 16.00 uur

De Lelie
AANBIEDINGEN � VERS EN VOORDELIG
BIO ASSORTIMENT � OKÉ BUDGETMERK 

Slijterij � Stomerij � Bloemen/planten � Geneesmiddelen

www.coop.nl

Camping De Scherpenhof, Bandijk 60 Terwolde, tel. 0571-291731 www.scherpenhofplaycity.nll

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 11.00 - 18.00 uur Reservering noodzakelijk!

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

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

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

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Orginele leger 
camoufl age tenten

Diverse korte 
broeken

Slaapzakken

Witte emmers
+ deksel

29.95

10.00

19.99
2.95

1 persoon

vanaf

vanaf

p/st - 30 ltr.

Tegen inlevering van deze adverten� e

Geldig tot 1 september. Niet i.c.m. andere ac� es 1 bon is geldig voor het hele gezeldschap

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

Open Imkerijdagen in 
Hoenderloo groot succes
HOENDERLOO.- In het weekend van 8 en 9 juli vonden voor de vijfde 
keer de Landelijke Open Imkerijdagen plaats. Tijdens dit weekend stel-
len jaarlijks 250 imkers, individueel of in verenigingsverband, hun im-
kerij open om hun passie te delen met het brede publiek. 

Imkersvereniging Hoenderloo e.o. 
maakte daarbij dit jaar voor het eerst 
gebruik van het terrein van Imkerij 
BijDaan, de grootste beroepsimkerij 
van Nederland. 
Ruim 150 belangstellenden bezoch-
ten de imkerij en lieten zich door de 
leden van de imkersvereniging al-
les vertellen over de hun bijzondere 
hobby. Er werd honing geproefd, bij-
enwaskaarsen gemaakt en menigeen 
nam een kijkje in een bijenkast. Ve-
len raakte verwonderd over de fasci-
nerende wereld van de honingbij en 
er waren zelfs enkele bezoekers die 
besloten volgend jaar deel te nemen 
aan de beginnerscursus bijenhou-
den, die de imkersvereniging jaar-
lijks organiseert. “Het is fantastisch 
om te zien hoe de belangstelling 

voor de honingbij de afgelopen jaren 
is gestegen en het is heel belangrijk 
om de mensen te informeren over 
het nut en de noodzaak van de bij-
enhouderij. Verbazingwekkend ge-
noeg is honing voor veel mensen 
niets anders als zoet broodbeleg 
wat je in een potje in de supermarkt 
koopt. Het is enorm dankbaar werk 
om voorlichting te geven aan zulke 
mensen, er gaat een wereld voor ze 
open”
De honingbij heeft het in Neder-
land de laatste jaren niet makkelijk. 
Vooral in de winter sterven door 
onverklaarbare redenen vele bijen-
volken en imkers klagen over het 
geringe voedselaanbod. Daarnaast 
is het aantal imkers in de afgelopen 
25 jaar meer dan gehalveerd. Door 

de teloorgang van het aantal van 
deze bestuivende insecten komt de 
productie van een groot aantal van 
onze voedselgewassen in gevaar. “Er 
zal veel moeten gebeuren om het tij 
te keren” aldus beroepsimker Daan 
Ludwig “Wie bij wil dragen aan 
een grotere en gezondere bijenstand 
door imker te worden, wordt door 
onze imkersvereniging met open 
armen ontvangen op de beginners-
cursus. Maar mensen kunnen ook 
zonder imker te worden een enorme 
bijdrage leveren aan een beter leef-
klimaat voor de honingbij. Plant bij-
voorbeeld bij-vriendelijke planten 
in je tuin of zaai een braakliggend 
stukje grond in” De Open Imkerijda-
gen trokken naar schatting landelijk 
zo’n 30.000 bezoekers en vinden 
ook volgend jaar weer plaats tijdens 
het tweede weekend van juli. Wie 
meer wil weten over bijen en bijen-
houden kan terecht op www.imkers-
vereniginghoenderloo.nl

Door een observatiekast werd het leven en werk van de bijen 
aandachtig bekeken. Foto door Hanneke van Kan

http://www.imkersvereniginghoenderloo.nl
http://www.imkersvereniginghoenderloo.nl
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Maandag 24 juli, POSTERENKSE ZOMERAVONDWANDELING
Wilpermolen (Posterenk), 19.30 uur

Woensdag 26 juli, EET- & ONTMOETCAFÉ TITUS
Stationsstraat 13a, Twello, 19.30 uur

16 juli t/m 6 augustus, EXPOSITIE KWARTET
Galerie De Statenhoed, Twello, 17.00 uur

Zondag 27 augustus RONDE VAN TERWOLDE
(HARDLOOP-, WANDEL- EN ROLSTOELEVENEMENT)
Everwijnstraat Terwolde, 10.00 uur

De website Voorst Actief is een digitaal platform waar onder andere aanbieders van Cul-
tuur & Kunst, Sport & Bewegen en Welzijn & Recreatie, uit de gemeente Voorst, zowel het 
structurele aanbod als activiteiten aanbieden. Via het contactformulier kunt u een account 
aanvragen waarna u geheel kosteloos gebruik kunt maken van dit platform. Gepubliceerde 
activiteiten worden tevens gedeeld via Twitter (@VoorstActief) en Facebook (Voorst Actief).  
Wekelijks wordt er in het Voorster Nieuws een overzicht geplaatst van geplande activiteiten.

Agenda

Maandag 7 augustus POSTERENKSE ZOMERAVONDWANDELING
Wilpermolen (Posterenk), 19.30 uur

Opgeven kaartavonden 

Gezellig een kaartje leggen in Posterenk.

POSTERENK.- Afgelopen seizoen 
zijn de maandelijkse kaartavond 
weer goed bezocht. Momenteel zijn 
er  4 klaverjastafels, 2  tafels voor het 
kruisjassen en 2 tafels voor het joke-
ren.  In totaal doen 32 personen mee 
met deze gezellige kaartavonden. 
Voor het komende seizoen zijn nieu-
we aanmeldingen weer welkom.  U 

kunt zich opgeven voor reserve maar 
ook als vaste deelnemer. 

De eerste kaartavond in het nieuwe 
seizoen is dinsdag  5 september 
(daarna iedere eerste dinsdag van 
de maand) om 19.15 uur in gebouw 
`Bethel`. Voor meer informatie Ben-
nie de Krosse: (0571) 261869.

VOORSTER NIEUWSSPORT

Rijvereniging Zuidwijk 
goed vertegenwoordigd

GEMEENTE VOORST.- De leden van rijvereniging Zuidwijk zijn goed 
vertegenwoordigd op de kampioenschappen van Gelderland en Flevo-
land. Maar liefst 9 combinaties hebben zich geselecteerd voor de regio-
nale kampioenschappen op 11 en 12 augustus in Wezep. 

De volgende combinaties hebben zich geselecteerd:
B dressuur - Laura Schepel met I’ll be Black (reservekampioen)
M1 dressuur - Kirsten Lamberts met Escuro (reservekampioen)
M2 dressuur - Monica Prins met Jelle
Z1 dressuur - Twan Boerman met Faith
Z1 dressuur - Fenneke Dikken met Seren’s For Symphony
Z1 dressuur - Lonneke Borninkhof met Dior DDH
Z2 dressuur - Frederike Gotink met Guess (kringkampioen)
Z2 dressuur - Arnold Veldhoen met Dodona’s Fantasy (reservekampioen)

Iedereen van harte gefeliciteerd en alvast heel veel succes!

Lonneke Borninkhof met Dior DDH

De Deventer Boekenmarkt 

DEVENTER.- Op zondag 6 augustus 2017 vindt in de boeken- en Han-
zestad Deventer de 29e editie plaats van de Deventer Boekenmarkt. In 
totaal zijn 878 kramen gevuld met vele duizenden boeken: ruim 6 ki-
lometer markt met deelname van gerenommeerde boekhandelaren en 
antiquariaten uit heel Nederland. De markt begint om 9.30 uur, maar al 
om 7.00 uur zijn er de eerste bezoekers.

De Deventer Boekenmarkt vindt 
jaarlijks plaats op de eerste zondag 
in augustus en wordt bezocht door 
ruim 130.000 personen. Door het 
grote aantal kramen is de Deven-
ter Boekenmarkt uitgegroeid tot de 
grootste van Europa. De markt ken-
merkt zich echter niet alleen door 
kwantiteit, maar ook door kwaliteit. 
Het aanbod varieert van kinderboe-
ken tot poëzie, van literatuur tot 
strips, van kunst tot topografie. 

Om bezoekers wegwijs te maken 
in het grote aanbod is het Deventer 
Boekenmarktboekje 2017 versche-
nen. Hierin is een overzicht te vin-
den van alle deelnemers, plattegron-
den en specialisaties. Het handzame 
boekje is voor € 2,- verkrijgbaar bij 
o.a. VVV Deventer, Brink 89 (Pen-
ninckshuis), de informatiekramen 
op de Boekenmarkt of t/m 1 augus-
tus te bestellen via de webwinkel 
van VVV Deventer (www.deventer.
info). 

Daarnaast is er een omvangrijk rand-
programma met muziek, optredens, 
exposities en culturele activiteiten. 
Tevens zijn de winkels geopend 
vanwege koopzondag.

Van Tuinfeest tot Wartaal
De avond voorafgaand aan de Boe-
kenmarkt, op zaterdag 5 augustus, 
vindt poëziefestival Het Tuinfeest 
plaats. Vanaf 16.00 uur dragen ruim 
30 dichters uit Nederland en België 
voor uit eigen werk in het intieme 
decor van de middeleeuwse kloos-
tertuinen rondom Theater Bouw-
kunde. Met dit jaar onder meer Mar-
tijn Benders, Bart Chabot, Tjitske 
Jansen en Menno Wigman. Özcan 
Akyol is dit jaar gastprogrammeur 
van één van de tuinen. In de tuin 
van Eus vindt u o.a. optredens van 
Ellen Deckwitz, Nico Dijkshoorn, 
Ester Naomi Perquin en Henk 
Spaan. Het programma wordt ver-
der omlijst door muziekoptredens 
van onder meer Jeangu Macrooy en 
Rosanne Philippens. Info/kaartver-
koop: www.hettuinfeest.nl  

Zaterdag 5 augustus vindt in de bin-
nentuin van het Burgerweeshuis 
de platenbeurs Deventer Vinylstad 
plaats, georganiseerd door muziek-
winkel Variaworld en poppodium 
Het Burgerweeshuis. Muziekhande-
laren uit het hele land brengen de 
mooiste en meest gevarieerde vinyl-
platen naar Deventer. 

Cultureel Café De Hip (Brink 21) 
biedt de vierde editie van Wartaal. 
Een programma waarin een bijzon-
dere taalvirtuoos centraal staat. An-
dere jaren waren dat bijvoorbeeld 

Drs. P en Johan Cruijff. 
Op vrijdagavond 4 augustus is de 
Grote Deventer Taalstrijd, het groot-
ste dictee van Deventer, op zaterdag 
5 augustus een Talkshow over Taal, 
met bekende en minder bekende ar-
tiesten en presentatoren en op zon-
dag 6 augustus het Boekencafé met 
een Boekenmarktlunch en jaarlijkse 
boekenopslag.

Verder zijn er op de Deventer Boe-
kenmarkt een aantal kleinschalige 
muzikale en theatrale optredens en 
activiteiten. Zo kunnen bezoekers 
dichten op een heuse Poëziefiets en 
geeft het Mobiel Grafisch Museum 
op de Brink demonstraties van het 
drukken volgens de boekdrukkunst.

In de Grote of Lebuinuskerk vindt 
op zondag 6 augustus de Manifes-
tatie Boek der Boeken plaats, geor-
ganiseerd door het Nederlands Bij-
belgenootschap en de Protestantse 
Gemeente Deventer. 
De manifestatie start om 10.00 uur 
met een viering waarbij Lija Hirsch 
Hebreeuwse psalmen zingt. Er is 
aandacht voor Maarten Luther, die 
de Bijbel voor het gewone volk toe-
gankelijk wilde maken. Daarnaast 
zijn er diverse activiteiten zoals een 
creatieve kinderhoek, presenteert 
een kunstenaar zijn diavoorstelling 
over o.a. Hebreeuwse letterkunst, 
en zijn er boeken te koop. Tot slot 
zijn er orgelconcerten, kan de toren 
beklommen worden en kan men te-
recht voor een hapje en drankje. 

Exposities
Op het Burgemeestershof (Stadhuis, 
Grote Kerkhof 1) vinden tijdens de 
Boekenmarkt van 10.00-17.00 uur 
speciale activiteiten en lezingen 
plaats in het kader van 150 jaar Rode 
Kruis.

In de Bergkerk (Bergkerkplein 1) is 
t/m 27 augustus de nationale ten-
toonstelling Roofkunst te zien, waar-
in het verhaal wordt verteld van de 
kunsthandel voor, tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 
5 en zondag 6 augustus geopend van 
11.00-17.00 uur, entree € 15,-.

Daarnaast zijn er diverse exposities 
rondom het thema boeken die ook 
op zondag 6 augustus zijn geopend:

Op de bovenste etage van boekhan-
del Praamstra (Keizerstraat 2) is er 
de expositie IJsselblogs met tekenin-
gen van beeldend kunstenaar Lies 
Kortenhorst en een publicatie met 
teksten van blogger Marten Heijs.

In het Etty Hillesum Centrum (Rog-
gestraat 3, entree € 3,-) is er o.m. de 

expositie Etty en de Engel. Mark Vi-
sione gebruikte de dagboeken van 
Etty Hillesum als inspiratie voor een 
serie ‘collagraphs’, een bijzondere 
drukvorm. 

Book Express
Ook dit jaar kunnen zware boeken-
tassen tijdens de Boekenmarkt wor-
den afgegeven bij de Book Express. 
Vanaf het afgiftepunt op de Boe-
kenmarkt (Welle ter hoogte van het 
veerpontje), brengt de Fietskoerier 
Deventer de boeken voor € 2,- naar 
het NS-station, het parkeerter-
rein op de Worp of het parkeerter-
rein (bereikbaar via pendelbussen) 
nabij de A1. Hier staat een Boe-
kentasbewaarbus waar de boeken 
weer kunnen worden opgehaald.  

Hoe naar de Deventer 
Boekenmarkt?
Deventer is goed bereikbaar met de 
trein en bus. Vanaf het station De-
venter is het 3 minuten lopen naar 
de Boekenmarkt. Speciaal voor de 
Deventer Boekenmarkt biedt NS een 
evenementenretour aan waarmee 
men voor een vaste prijs van € 12,- 
vanaf iedere willekeurige plaats in 
Nederland reist naar de Deventer 
Boekenmarkt.
Reisinfo: tel. 0900 9292 of www.
ns.nl 
Per auto: volg de parkeerroute rond-
om het centrum, o.a. naar Centrum-
garage (24 uur per dag, 7 dagen per 
week open), parkeergarages Brink, 
de Boreel en Stationsplein (par-
keergarage Stadspoort is wegens 
werkzaamheden niet toegankelijk). 
Komende vanaf de A1 is er vlak na 
de afslag Deventer een extra par-
keerterrein met pendelbussen naar 
het centrum/Boekenmarkt (halte Pi-
keursbaan). De pendelbussen rijden 
van 7.30-18.00 uur. Kosten € 9,- per 
auto. Ook is er een extra parkeer-
terrein op de Worp. Vanaf de Worp 
vaart het pontje deze dag van 7.00-
23.00 uur (retour: € 1,50, enkel: € 
1,00, t/m 3 jaar gratis).

Gratis fietsenstallingen: NS-station 
(fietskelder), Op de Keizer en het 
Lamme van Dieseplein (beiden be-
waakt en geopend van 8.00-18.00 
uur).

Organisatie                                                                                                                                  
De Deventer Boekenmarkt wordt 
georganiseerd door het Evenemen-
tenbureau van de VVV Deventer 
en is mogelijk dankzij de Provincie 
Overijssel, de Gemeente Deventer 
en sponsoren van Deventer Evene-
mentenstad. 

Voor meer informatie: www.deven-
terboekenmarkt.nl

Tijdens de Boekenmarkt op zondag 
6 augustus is de VVV Deventer open 
van 10.00-17.00 uur. Bovendien zijn 
er deze dag informatiestands (open 
vanaf 7.30 uur) bij alle toegangen tot 
de Boekenmarkt. 

http://www.deventer.info
http://www.deventer.info
http://www.ns.nl
http://www.ns.nl
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* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.  
* Voor alle aanbiedingen geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.

Kies en mix BBQ
Diverse soorten vlees en groenten 
met een kies & mix-barbecuesticker 
4 bakjes à 116-390 gram of 4-6 stuks

Jumbo maaltijdsalades
Alle soorten, 2 schalen à 400-450 gram

Courgettes of aubergines
2 stuks

Perziken, wilde perziken of  
nectarines
Per 500 gram

Rosé wijnen
Roche Mazet merlot rosé, Excellence rosé syrah 
grenache, Feu! rosé d’Anjou, Hardy’s rosé, Jean  
Balmont rosé cabernet franc, Waterval pinotage rosé 
of Mionetto rosé
3 flessen à 750 ml

Karvan 
Cévitam
Alle soorten
2 verpakkingen à 
48 of 750 ml

Geen 18, geen alcohol

Jumbo waterijs of schepijs
Alle soorten, 2 dozen à 6-12 stuks 
of bakken à  
750-2500 ml

Coca-Cola of Fanta voordeelpak
Alle soorten
Pak met 9 blikjes à 330 ml

Radler
Alle merken en 
soorten 
2 verpakkingen

Geen 18, geen alcohol

2 VOOR3 VOOR

4 VOOR

2 VOOR

2e
HALVE
PRIJS*

2 VOOR

2e
HALVE
PRIJS*

Binnendijk
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

1000

1000 450

449

569

085099
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Annet Jutten wint vanuit Orange

Team Freek Wagenaar 
anticipeert
TWELLO.- Driemaal werd de afgelopen week de gang naar het duiven-
lokaal van p.v. Steeds Verder gemaakt om duiven in te korven. Woens-
dag werden de marathonduiven ingekorfd voor Orange (905 km). Don-
derdag waren de snelheidsduiven voor de laatste midfondvlucht vanuit 
Nanteuil (415 km) aan de beurt en vrijdag vertrokken de jonge duiven 
voor hun eerste officiële vlucht naar Roermond (117 km)

Roermond
Onder goede weersomstandigheden 
werden de jonge duiven om 9.00 uur 
gelost. Na de uithaal van vorige week 
op Venlo (reservevlucht) waren alle 
ogen gericht op Steffan Willems. 
Steffan, met opa Hans Eckelboom 
aan zijn zijde, is een pure jonge dui-
ven specialist. Buiten deze combi is 
ook Freek Wagenaar uit Voorst een 
kunstenaar met de jonge duiven. 
Vanaf dit seizoen speelt Freek  onder 
de naam “Team Freek Wagenaar”. 
Hiermee wil hij de mensen die hem 
bijstaan laten meedelen in de evt. 
successen. Bram Scherpenzeel en 
Albert Hendriksen voorzien hem ie-
der jaar van jonge duiven, Rini Vos 
en Jaap Hupkes zijn trouwe suppor-
ters en zonder “Moeder Toos” en zijn 
José is de zaterdag niet compleet.  
Vorige week was Freek toch wel een 
beetje overdonderd door de uithaal 
van Steffan. Daarom werd er deze 
week alles aan gedaan om de jonge 
duiven fit en in goeden doen aan de 
start te brengen. Na het openen van 
de klokken bleek dat hij prima ge-
anticipeerd had op de excellerende 
Steffan van vorige week. Met 8 dui-
ven in de top 10, alleen Jan Ketelaar 
en Steffan draaien er 1 tussen, neemt 
hij op sportieve wijze revanche voor 
zijn, relatief, mindere start van vo-
rige week.

Nanteuil
Om 8.00 uur vertrokken de vitesse-/
midfondduiven voor de laatste mid-
denafstandvlucht vanuit Nanteuil.  
Voor met  name John Romein was 
het nog een belangrijke vlucht om-
dat hij, na een geweldige uitslag 
vorige week, nog op diverse fronten 
streed voor de kampioenschappen. 
John pakt de hoofdprijs met zijn top-
duivin Eline’270. Een klasbak die al 
vele eerste prijzen op haar prijzen-

lijst heeft staan. Jan de Ruiter geeft 
flink tegengas en samen verdelen ze 
de hele top 10. 

Orange
Orange is een zgn. marathonvlucht 
met ochtendlossing. De meeste ma-
rathonvluchten worden rond het 
middaguur gelost zodat de dui-
ven tot de nacht kunnen vliegen 
en dan kunnen gaan zitten voor de 
nachtrust om de volgende morgen 
het laatste stuk af te leggen. Bij een 
ochtendlossing worden de duiven ’s 
ochtends vroeg gelost, in dit geval 
zaterdagmorgen om 7.00 uur, om 
zo mogelijk nog op dezelfde dag het 
hok te bereiken. Her en der in het 
land arriveerden ’s avonds laat nog 
wat duifjes maar in Twello moest 
gewacht worden tot zondagmorgen 
ongeveer kwart voor 9 toen de snel-
ste duif zich meldde boven de hok-
ken van Annet Jutten aan het Mo-
lenveld. Ruim 3 kwartier later was 
het Cor Wenink die plaats 2 claimt. 
Annet draait rond kwart voor één 
2 duiven relatief kort achter elkaar. 
Met totaal 5 prijsduiven is zij deze 
zondag de uitblinkster.

Top 10 Roermond Algemeen: 
1,2,3,4,5,6,7,9. Team Freek Wage-
naar, 8. Jan Ketelaar, 10. Steffan Wil-
lems.
Top 10 Roermond B-klasse: 
1,2,6,7,8,9,10. Cor Wenink, 3,4,5. 
Werner v.d. Steeg.
Top 10 Nanteuil Algemeen: 
1,3,4,5,7,10. John Romein, 2,6,8,9. 
Jan de Ruiter.
Top 10 Nanteuil B-klasse: 1,3,8,9. 
Annet Jutten, 2. Rein Evers, 4,6,7,10. 
Comb. Nieuwenhuis, 5. Naomi en 
Lizzy Romein.
Top 8 Orange: 1,3,4,7,8. Annet Jut-
ten, 2. Cor Wenink, 5. Jan Ketelaar, 
6. Comb. Nieuwenhuis.

Oortveldruiters scoren

EMPE.- Maandelijks wordt er een 
dressuurwedstrijd in Zutphen geor-
ganiseerd.  Brenda Xhofleer startte 
daar met Fleur in de klasse L1 en 
verdiende twee keer de 1e prijs met 
198 en 196 punten. 
Eveline Hoogstad ging voor de eer-
ste keer met Camaraz op stap  en 
scoorde meteen twee 1e prijzen met 
201,5 en 206 punten in de klasse 
L2. Eline van Roemburg verdiende 

er ook weer een winstpuntje bij met 
Tyson in de klasse M1. Linda Buunk 
reed in Markelo met Betrina in de 
klasse L2 ook naar een winstpunt. 
Anusca Grönloh is overgestapt naar 
de klasse L1 met haar paard Twitter 
en kreeg van de jury 192 punten en 
was daarmee derde en kreeg 180,5 
punten.

Brenda met Fleur.

Voorwaarts – Go Ahead Eagles

Alles wat voetbal in zich heeft
 

TWELLO.- Een half dozijn goals, keurig verdeeld over de twee helften. 
Go Ahead Eagles won vorige week dinsdag met 0-6 in Twello van SV 
Voorwaarts, dat volop weerstand bood.

Hendriks, De Kogel en nogmaals 
Hendriks zorgden voor een 0-3 rust-
stand. Na de theepauze voerden bei-
de ploegen de nodige wisselingen 
door. Nick Linthorst van Voorwaarts 
eigende zich een opvallende dub-
belrol toe. Eerst tikte hij een voorzet 
van Joey Groenbast in eigen doel: 
0-4. Even later was hij dichtbij een 

‘persoonlijke gelijkmaker’. Doelman 
Sonny Stevens kon het afstands-
schot van Linthorst ternauwernood 
via de paal naast zijn doel werken. 
In de slotfase tilden Hettinga en 
Werkhoven de eindstand naar 0-6. 
Helemaal zonder zorgen stapte Go 
Ahead Eagles niet van het mooie 
veld in Twello. Corbin-Ong verliet 

in het eerste bedrijf per brancard het 
veld met een enkelblessure. Hij staat 
hierdoor enkele weken buitenspel. 
Het vormde een kleine smet op een 
verder mooie avond in Twello, waar 
Voorwaarts op het prachtige veld 
volop tegenstand bood aan de Eer-
stedivisionist uit Deventer. 

Het publiek, dat rijendik langs de 
lijn opgesteld stond, had dan ook 
een groot applaus over voor beide 
ploegen.

SV Voorwaarts - Go-Ahead Eagles: Eén feest
TWELLO.- De samenwerking tussen Voorwaarts en Go Ahead Eagles is 
de afgelopen tien jaar sterk gegroeid en zeer hecht geworden. Het is dan 
ook een feest om mee te werken aan de organisatie van de enerverende 
wedstrijd tussen de amateurs en de profs. Zeker ook wanneer je weet 
dat binnen sv Voorwaarts, hoe verschillend ook gedacht wordt, bij zo’n 
wedstrijd alle neuzen dezelfde richting op staan. Ook zijn de contacten 
met de gemeente, politie en EHBO prettig en constructief. 

Er zijn weinig woorden nodig ge-
weest tussen Twellonaar Adrie 
Steenbergen van Go Ahead Eagles en 
de organisatie van SV Voorwaarts. Ze 
weten wat ze aan elkaar hebben en 
vertrouwen elkaar. Afspraken wor-
den nagekomen. Dat geldt ook voor 
de samenwerking met stewards, 
verkeersregelaars, veiligheidsmen-
sen, etc. Er is regelmatig contact 
tussen beide supportersclubs. En 
natuurlijk mogen we het sfeerteam 
niet vergeten, die belangeloos naar 
Twello komt. Bij SV Voorwaarts 
zijn tientallen vrijwilligers bezig 
om alle gasten een warm welkom te 
bieden. SV Voorwaarts wil dan ook 
uitstralen dat ze een echte familie 
omnivereniging zijn. De werkploeg 
verzet bergen werk om alles zo opti-
maal mogelijk te maken. Er worden 
katrollen bovenop de ballenvangers 
gemaakt om de grote banieren op 
te hangen, de grasmat wordt ver-
troeteld en de lijnen worden strak 
gekalkt. Het veld ziet er dan ook uit 
als een biljartlaken. Zelfs de omhei-
ning langs het veld wordt met een 
zeemlap afgenomen. Buiten wor-
den tenten opgezet voor de horeca. 
Binnen krijgt de kantine een extra 
beurt. De bestuurskamers worden 
een gezellige ruimte waar de echte 
SV Voorwaarts gastvrouwen de busi-
nessvrienden en sponsoren kunnen 

verwelkomen. De ruimte tussen 
kantine en kleedkamers wordt over-
kapt, op de grond komt kunstgras. 
Marian zorgt met medewerking van 
Intratuin voor een unieke inrichting. 
Bij de ingang staan twee zeer oude 
olijfbomen. Ook de triomfboog van 
Buitink Sport 2000 heet de bezoe-
kers welkom. 

Rond 18.00 komen de eerste be-
zoekers vanuit de gehele steden-
driehoek aan. De publiciteit en de 
social media hebben gewerkt. De 
verkeersregelaars, stewards en par-
keerwachters zorgen ervoor dat de 
auto’s en fietsen op de bestemde 
plekken komen met medewerking 
van de aanliggende bedrijven. Voor 
geld in het laatje zorgen de kassa-
medewerksters/werkers en mensen 
aan de controle. Er is een echte balie 
voor genodigden. De in grote getale 
opgekomen mensen van de horeca 
zorgen voor de eerste koffie en ver-
snapering. Velen verrichten hand- 
en spandiensten. Veel pupillen zijn  
gekomen om hun favorieten aan 
te moedigen. SV Voorwaarts heeft 
het rijke bezit om zo’n 25 meisjes 
E jeugd de spelers naar het veld te 
laten begeleiden. Een grote groep 
andere pupillen zijn in de weer met 
een grote loterij waar de opbrengst 
in zijn geheel naar de hele jeugd 

van SV Voorwaarts breed gaat. De 
prachtige prijzen zijn door sponso-
ren gratis ter beschikking gesteld. 
Voor Sven Bonhof is het helemaal 
feest, hij is uitgeloot en mag de pu-
pil van de week zijn. En of ze het 
besteld hebben, of het is geluk, maar 
het weer werkt grandioos mee als 
om 19.00 uur de wedstrijd begint. 
De jonge ambitieuze scheidsrechter 
Michel Nijdeken, geboren in Voorst, 
heeft de leiding. Aan heel zijn op-
treden is te zien dat hij een belofte 
voor de toekomst is. Het publiek 
staat rijen dik langs de lijn. De ba-
nieren wapperen vrolijk in de wind. 
Het publiek geniet van een zeer aan-
trekkelijke wedstrijd. Het publiek 
gruwt van een ernstige blessure. SV 
Voorwaarts verzet zich dapper maar 
uiteraard is Go Ahead Eagles de bo-
venliggende partij.  In de rust en na 
de wedstrijd wordt gretig gebruik ge-
maakt van de mogelijkheden om wat 
fris of een biertje te drinken. Voor 
diegenen die thuis nog niet gegeten 
hebben kunnen alsnog terecht.  Dis-
coteam Moonlight weet het te pres-
teren om de sfeer nog meer te verho-
gen. Wat als een feest begon blijft een 
feest. Er is geen enkele wanklank en 
je hoort veel positieve geluiden. Dit 
is alleen mogelijk wanneer bestuurs-
leden, leden, sporters, vrijwilligers 
en supporters elkaar willen verstaan 
en zich samen willen inzetten. Sport 
kan mooi zijn, heel mooi. Dat heeft 
deze avond bewezen. SV Voorwaarts 
bedankt Go Ahead Eagles. SV Voor-
waarts is trots en bedankt zijn vrij-
willigers, sponsoren en de Vrienden 
van Voorwaarts. Zonder hen zou 
sporten onbetaalbaar worden.

Het dak moet eraf bij PSV de Oortveldruiters
EMPE.- Paardensportvereniging ‘de 
Oortveldruiters’ in Empe heeft al 
sinds jaar en dag haar accommodatie 
aan de Meeuwenbergweg in  Empe. 
Vorig jaar werd de manege getroffen 
door een stevige hagelstorm en nu 
moet het dak eraf! Daar is natuurlijk 
veel geld voor nodig en de vereni-
ging is hard bezig fondsen te werven 
voor de bekostiging hiervan. Zo is 
zij begonnen met een actie met kras-
kaarten waarbij leden vragen een 
varkentje te krassen. Het kan zijn dat 
ook u wordt gevraagd zo’n ‘varken-
tje te wassen’,  en ze hopen ook op 

uw steun. Daarnaast zullen de leden 
vrijwilligerstaken gaan vervullen bij 
de Nationale Hippische Sportbond, 
de KNHS, in Ermelo.

Familiedag
Het hoogtepunt van de actie ‘Het 
dak moet eraf’ zal de “Oortveldrui-
ters Familiedag” worden. Op zon-
dag 1 oktober wordt iedereen op 
de manege uitgenodigd voor een 
gezellige dag voor het hele gezin, 
paardenliefhebber of niet. Met veel 
activiteiten voor de kinderen, maar 
ook de vaders, moeders en opa’s en 

oma’s worden niet vergeten! De dag 
wordt gevuld met veel spelletjes, di-
verse demonstraties, lekkere muziek 
en met de nodige versnaperingen is 
gezelligheid gegarandeerd. Hoog-
tepunt van de dag zal de veiling 
worden, waarin mooie producten, 
antiek en diensten zullen worden 
geveild. Denkt u iets te kunnen do-
neren voor de veiling en wilt u ‘de 
Oortveldruiters’ graag onder dak 
helpen? Neem dan contact op via 
buisfranken@hotmail.com

Graag tot ziens op 1 oktober!

mailto:buisfranken@hotmail.com
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Markt Twe l lo van 12.30 
to t 17.30 uur

Kom.. . en proef de sfeer
ZOEK DE BAAS! EEN ONZEKER DRAAKJE 

MET EEN GROTE MOND

Prelaz is in het asiel terecht geko-
men als vondeling. Zijn leeftijd is 
geschat op ongeveer 8 jaar. Prelaz 
is een wisselende kater. Hij weet 
zich bij vele prikkels moeilijk een 
houding te geven en zet zodoende 
een grote ‘mond’ op, maar is eigen-
lijk erg onzeker. Het vertrouwen 
moet groeien en wordt bereikt door 
Prelaz zelf naar je toe te laten ko-
men. Hij draait met geduld wel bij 
tot een aanhankelijk vent, wat niet 
wegneemt dat het op Prelaz zijn 
manier moet gaan om een pittige 
reactie te voorkomen. Vanwege het 
temperament van Prelaz is hij geen 
match voor in een gezin met kleine 
kinderen. Prelaz moppert behoor-
lijk naar andere katten en het komt 
zijn gedrag ten goede om het al-
leenrecht te hebben. 

Het is voor Prelaz noodzakelijk om 
naar buiten te kunnen gaan, want 
gaat daar namelijk graag op verken-
ning uit. Ook wil Prelaz best wel 
spelen. In een rustige omgeving zal 
zijn frustratie verminderen en als 
zijn eigen mening wordt gerespec-
teerd, dan waardeert Prelaz een aai 
enorm en sluit graag vriendschap 
met je.

Dierenasiel de Kuipershoek, Kuipersdijk 11, Klarenbeek. 055-5068600 - www.overgelder.dierenbescherming.nl

Onze openingstijden zijn di/wo/do/vr van 13.30 tot 16.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Op maandag, zon- en feestdagen zijn we gesloten. 

  

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

Vermist
Zwarte poes met witte bef, vlek 
tussen de voorpoten, witte teen-
tjes: ontsnapt Dorpsstraat, Twello, 
woont in Apeldoorn.
Bruin/zwart gestreepte poes, voor 
witte voetjes, achter sokjes, wit op 
de buik, zwarte halsband met bel 
en chippenning: Hooiland, Klaren-
beek.

Gevonden
Grijs gestreept kitten, witte kin, bef 
en wit aan de poten, mager: Heuvel-
derweg , Voorst.
Rode kat, wondje bij een oog, don-
kere halsband, Molendwarsstraat, 
Twello.
Grijs gestreepte kat met witte snuit, 
borst, buik en poten, cyperse vlek op 
de rechtervoorpoot: Molendwars-
straat, Twello.
Zwarte kat met witte snuit, streep 
tussen de ogen, witte borst, buik en 
poten, zwarte vlek op de rechter-
voorpoot, rode halsband met half 
kokertje, loopt al een tijdje: van Ga-
lenstraat, Twello.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Dorpsstraat in Twello.

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

Uw adres voor noten, zuidvruchten, 
natuurvoeding & supplementen
Hoofdweg 56 Ederveen | www.de-eekhoorn.com

�
�

�

�
�

BLANKE JUMBO 
ROZIJNEN

JAPANSE MIX

GORT

GROTE POT 
ACASIAHONING

VLIESPINDA’S

3.50

1.50

10.00

5.00

1.50

500 GRAM 
NU

500 GRAM 
VOOR 

NU

3 ZAKKEN
VAN 7.47 VOOR 

500 GRAM 
VOOR

NOTEN AFDELINGZUIDVRUCHTEN AFDELING

HONING AFDELING

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBONWAARDEBON

WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU HEEL KILO2 KILO 3.99 NU 3 KILO249 199 349
BLAUWE EN WITTE DRUIVEN
“NIEUWE OOGST ITALIË”

OPAL EN ELDENSE BLAUWE PRUIMEN
“VERS UIT DE BETUWE”

RODE BESSEN
“VERS UIT DE BETUWE”

500 GRAM NU HEEL KILO

mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl


Pagina  27 Voorster NieuwsWoensdag 19 juli 2017

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

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
KERKDIENSTEN

Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

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

Empe
Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

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

Nijbroek
Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
Dorpshuis, Het Oude Veen 19, 055 5063130

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

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

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

Twello
Jumbo Binnendijk
Michiel de Ruijterstraat 101, 0571 287820
Aan de Stegge Twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
Gemeentehuis gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
Schoneveld Breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
Sporthal Jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
Sportpark Zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
Zwembad de Schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
Snackbar Kokkie 
Molenstraat 44a, 0571 276060
Globe Reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de Boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
Gebouw Irene, Dorpsstraat 8
SV Voorwaarts, Kerklaan 2, 0571 271332
Zorgcentrum Het Grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
Zorgcentrum St. Martinushof
Sint Maartenserf 85,  0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
VV Activia, Vermeersweg 12, 0571 271308
Rabobank,Dorpsstraat 24, 0571 287300
Papillon, Antoinette Teelen, Donizettiplaats 50
Brandwacht Service Nederland BV
Dhr. Marcel Groeneveld, Tel: 06-11355880
Horesca Lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
BW&S, Dorpsstraat 17 in Twello, 0571 746020
Kringloop, Koppelstraat 57, 0571 260183
CBS de Oase, Troelstralaan 3

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

Wilp
Bakkerij Wil Gerrits, 
Rijksstraatweg 46, 0571 261253
Sportvereniging Wilp
Molenallee 53, 0571 261297
Huisartsenpraktijk
Rijksstraatweg 55, 0571 261217
De Latmer (2x) 
Molenallee 50, hoofgebouw en medisch centrum
Tuinland, Wilpsedijk 14
TV De Boerenhofstee Rijksstraatweg 24a
06 53355747

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

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

AED’s
Bussloo

TWELLO. Atus Leleulya, donder-
dagavond 19.00-21.00 uur, Politie-
bureau, Veilingstraat 30
KLARENBEEK, Cengiz Kara, elke 3e 
woensdag van de maand 19.00 uur-
19.30 uur, MC
WILP/VOORST/BUSSLOO/
STEENENKAMER, Wilco Jansen, 
elke 1e dinsdag van de maand. Wilp 
19.00 - 19.30 uur, Dorpshuis de 
Pompe. Voorst 20.00 - 20.30 uur, 
Dorpshuis Voorst 
NIJBROEK, Teuge en Twello boven 
de Spoorlijn Wilco Jansen (waarne-
mend wijkagent). Elke 3e woens-
dag van de maand 20:00-21:00 uur, 
Dorpshuis Arend

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft Klarenbeek: 
bellen naar Apeldoorn: 0900 600 90 
00 Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 Twello/Terwolde/
Wilp: bellen met de Centrale 
Huisartsenpost Salland 0570 50 17 77. 
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma t/m 
vrij geopend van 8.00 tot 17.30. Voor 
spoed recepten buiten deze openings-
tijden kunt u terecht bij Dienst Apo-
theek Salland, gevestigd in de centrale 
hal van het Deventer Ziekenhuis. Tel. 
0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 55 
03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg
MEDIPOINT|VÉRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccor-
derment 8. Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 
uur. Voor informatie kunt u bellen 
met de Medipoint Zorglijn 0900-
1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; za-
terdag van 9.30-15.00 uur. Buiten deze 
openingstijden kunt u op werkdagen 
van 17.00-20.00 uur en op zaterdag, 
zon- en feestdagen van 10.00-17.00 
uur terecht bij de Heemhof, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Voor informatie 
bel met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-17.00 uur, tel. 055 58 898 58. Uit-
leenservicepunt de Benring, Tuinstraat 
51 in Voorst. Maandag t/m vrijdag van 
9.00 - 12.30 uur.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, Twello.
SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnummer 
0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de 
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in 
Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van 
nood) en over de producten en dien-
sten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus 
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. 
Tel. 0570 74 51 11. Voor meer infor-
matie www.meeveluwe.nl 

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren 
zaterdag 10.30-11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar 0571 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
www.dierenkliniektwello.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK 
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren, 
paarden & landbouwhuisdieren. 
Torenbosch 64, Twello, 
Zutphenseweg 50, Klarenbeek. 
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com

DIERENKLINIEK 
DE IJSSELVALLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en 
paarden. Voor spoeddienst 24 uur 
per dag bereikbaar 055-3669286. 
Kopermolenweg 11 Klarenbeek. 
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Zondag 23 juli 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. 
Y. van Neck (gez. dienst in Wilp).
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. H. Jonker, en 15.00 uur ds. 
D. Zoet. 
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur, ds. J. 
van Osch.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, R. Bloemendal.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. E. Rijks. 
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur, 
H. Mentink.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Y. 
van Neck (gez. dienst in Wilp).  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, G. 
Timmer.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Y. van 
Neck (gez. dienst).
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pater Boerkamp.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” 
te Zutphen, 10.00 uur, prop. J. Leu-
sen, 17.00 ds. G. Klok.

Dinsdag 25 juli
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. C. Meeuse.

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

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

De Oudheidkundige Kring Voorst is wegens vakantie gesloten van 11 juli tot en met 9 augustus. Wij plaatsen 
in deze periode foto’s van molens.

Molen van “Koekkoek” op de Vecht. De laatste restanten zijn onlangs verwijderd.

Reacties naar Jan Siero, 0571 273433 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

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


Nieuw bij Expert Twello

Nu met kaarten 
Noorwegen - Denemarken

24 juli 2017 
Stadion 

De Adelaarshorst

Hisense RS695 - Amerikaanse koel-vriescombinatie

5 JAAR GARANTIE

Hisense RF528
French Door  
koel-vriescombinatie 

5 JAAR GARANTIE

999,-

799,-

Bekijk het hele 
Hisense assortiment 

in onze winkel

Expert Twello Duistervoordseweg 11, (0571) 271 346
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