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BURGEMEESTER JOS PENNINX IS TROTS OP CARNAVAL-VIERENDE GEMEENTE VOORST
“CARNAVAL IS EEN GEWELDIG VOORBEELD VAN VERBINDING”
VOORST

HERDENKT
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In het kader van 75 jaar vrijheid organiseert de Groene Soos in samenwerking met de gemeente Voorst
een grootschalig weekendevenement op 11 en 12 april 2020. Als
vereniging of stichting kunnen jullie
hierop aansluiten.

Sleuteloverdracht carnaval 2019 de Vecht
Hij komt van oorsprong uit Brabant en vindt het geweldig hoe de gemeente
Voorst carnaval viert. “Dat is héél positief!” aldus burgemeester Penninx
en hij kan het weten. Niet vanwege de Brabantse roots, maar juist door
zijn eigen ondervindingen tijdens het bezoeken van bijvoorbeeld wagenbouwende deelnemers én uiteraard de optochten. In aanloop naar het komende weekend, kraken we samen met de burgemeester nog even een
aantal kritische noten.

qua beleid vol op in zet. Het elkaar
ontmoeten, naar elkaar omkijken en
samen de schouders zetten onder de
leefbaarheid van een prachtige woongemeente.

Iedereen naar het carnaval!

Fantastische feesten danken hun
succes aan goede afspraken en
daar wil de burgemeester toch ook
wat over kwijt. Carnaval is een feest
voor deelnemers én toeschouwers,
waarbij gedacht moet worden aan
veiligheid, gezondheid en uitstraling.
Daarom doet hij de oproep aan de
deelnemers om zich te houden aan
de gemaakte afspraken. Al ligt het
soms voor de hand vanwege de koude én omdat alcohol en feesten vaak
samengaan, toch rekent Jos Penninx
erop dat de deelnemers alcohol laten
staan tijdens de optochten. Er is afgesproken dat er géén alcohol op de
wagens aanwezig is, géén dronkenschap op de praalwagens en daarmee ook een aantrekkelijker beeld
voor de bezoekers langs de kant van
de weg.

“Eigenlijk wil ik een oproep plaatsen
om vooral allemaal naar het carnaval te
komen!” aldus een enthousiaste burgemeester. Niet dat het Voorster carnaval
een tekort heeft aan bezoekers, maar
het is een fantastisch carnaval! En dat
mag bijzonder genoemd worden voor
een respectievelijk kleine gemeente
welke ver verwijderd is van de bekende
carnavaleske invloeden beneden de
grote rivieren. De optochten kunnen
rekenen op vele duizenden bezoekers,
waarbij ook veel mensen buiten de
gemeente Voorst het zonder meer de
moeite vinden om aan te haken bij de
stoet van serpentines en confetti.

Vijf organiserende
verenigingen

Gemeente Voorst heeft maar liefst vijf

organisaties welke zorgen voor de vele
optochten en feesten. ‘Circus Voorst’ uit
Voorst, ‘De Neutenkrakers’ uit Klarenbeek, ‘De Vrogge Reuers’ uit De Vecht,
‘De Lollebroek’ uit Wilp Achterhoek en
‘Pampus’ uit Wilp. Vrijdagavond trekken
verlichte wagens en loopgroepen door
de straten van het dorp Voorst. Een van
de grootste optochten van Gelderland
start zaterdag in Klarenbeek en op zondag is er de optocht vanaf Wilp, via Posterenk naar Wilp-Achterhoek.

Samen bouwen

“Het is vooral mooi om te zien, hoe de
wagenbouwers werken en maanden
met elkaar bezig zijn om te bouwen.
Feest, ontspanning, ontmoeting” aldus Jos Penninx. Het is een voorbeeld
van de verbindingen waar gemeente
Voorst veel waarde aan hecht en

Goede afspraken omtrent
alcoholgebruik

Tot slot

‘Duurzaam vernieuwen met krachtige
kernen’ is dé slogan voor 2020 in de
gemeente Voorst. Het carnaval voor
dit jaar mag daar een groot voorbeeld
van zijn. Trots zijn op een gemeenschap, waarbij zoveel mensen keihard werken aan een van de prachtigste feesten in de Stedendriehoek.
Een cultureel erfgoed dat we moeten
koesteren, bewaken en tot in lengte
van jaren laten voortbestaan.

Kom proefliggen b� ons in de winkel!

DAMES & HEREN
NAJAARS- EN
WINTERCOLLECTIE

[www.taverne-twello.nl]

De tweede oproep welke de burgemeester doet, betreft het muziekgenre. Wie aan carnavalsmuziek
denkt, hoort vrolijke muziek, gevatte
teksten en veel gekkigheid. Het is dan
jammer wanneer toeschouwers de
oren afschermen vanwege ‘takkeherrie’ welke niets met carnaval heeft te
maken óf muziek waarbij de volumeknop dol is gedraaid. Oftewel; standje
onbenullig hard en onverstaanbaar.
Ook hierover zijn afspraken gemaakt
met de organisaties, waarbij ze overigens allen de voorstellen en meningen delen.

Uw perfecte nachtrust
in onze handen!

TOTALE
PROEF NU VAN ONZE
NIEUWE LUNCHKAART!

Feestmuziek

Op zaterdag 11 april 2020 is Recreatiegebied Bussloo omgetoverd tot
een festivalterrein met een historisch militair kamp van historische
militaire voertuigen en re-enactment
groepen. Dit evenement staat in het
teken van de bevrijding van alle dorpen in de gemeente Voorst en de
jaren in oorlogstijd. Daarnaast staat
het thema vrijheid en vrede centraal.
Daarom wil de organisatie van het
evenement organisaties, verenigingen en stichtingen de kans bieden
om te exposeren tijdens het bevrijdingsevenement. Wil je als dorp jullie eigen bevrijdings- of oorlogsverhalen vertellen? Heb je als stichting
een bijpassende boodschap en deze
wil je graag delen met bezoekers? Of
wil je je eigen evenement promoten?
Meld je dan snel aan als exposant tijdens dit grote bevrijdingsevenement
van de gemeente Voorst. Je kan je
aanmelden tot uiterlijk 8 maart 2020.
Meld je aan door een mail naar
s.korlaar@voorst.nl te sturen of vul
het aanmeldformulier in via bezoekvoorst.nl/75jaarvrijheid.

50%-70%
KORTING

Jan de Croon

houdt u mobiel!
aPK Keuring | onderhoud
airco Service | ruiT reParaTie
Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT
jandecroon.nl | Tel: 0571-275903

De eerste
pootaardappels
zijn er!

ONGEACHT ARTIKEL, MERK
EN ORIGINELE VERKOOPPRIJS

BORREL|LUNCH| DINER

Ook groenteplanten voor de kas
WWW.PIETZOOMERS.COM

Twelloseweg 79, Terwolde
T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

slapen & wonen

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

Open woe. t/m za. vanaf 10.00 uur.
www.hofvantwello • info@hofvantwello.nl

FAMILIE BERICHTEN

n

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

Rust nu maar uit,
Je hebt je strijd gestreden,
Je hebt het met veel moed gedaan,
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Printen, drukwerk, afwerking,
ontwerp & gelegenheidskaarten

rk
in maatwe
Steengoed
n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

ft te zijn!
Omdat service niks bijzonders hoe
Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

Nel Benschop

Kopieën

Tot ons grote verdriet is van ons heengegaan
onze zus, schoonzus en tante

tot A0

LMB Jabotech Nijbroek,
voor Service en
Precies Vakmanschap!

Johanna Willemina Nijhof
Anny
*Nijbroek,
23 december 1948

Drukwerk
MOLENALLEE 5

U bent welkom bij ons in Nijbroek.

†Deventer,
14 februari 2020

7384 AM WILP
Telefoon: 0571-26 20 07
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.nl

Middendijk 33 Nijbroek T: 0571-216000
E: info@jabotech.nl I: www.jabotech.nl

Bertus † en Gerry
Frieda
Wim en Gerda
Neven en nichten

Gelegenheids
kaarten

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Zorgcentrum PW Janssen en
Hospice De Winde te Deventer.
Correspondentieadres:
Hemmes Uitvaartzorg, t.a.v. Familie Nijhof
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello
Gelegenheid tot afscheid nemen en om ons te
condoleren op donderdag 20 februari van 10.15
uur tot 10.45 uur, in gebouw Irene, gelegen
naast de Dorpskerk te Twello.
De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag
20 februari om 11.00 uur in de Dorpskerk,
Dorpsstraat 10 te Twello. Aansluitend zal de
begrafenis plaatsvinden op de Begraafplaats in
Nijbroek, Vaassenseweg 33.

Ik ben er
voor u.
en screens, rolluiken, horren, windschermen, Velux , etc etc
Niet alleen voor uw familiedrukwerk,, maar voor al uw print-, kopieerk
kopie
pieer
i er- en
drukwerk, zowel zakelijk als privé.

Rijksstraatweg 47 Twello
T: 0571-270565
I: www.marbozonwering.nl
Showroom/werkplaats
Rijksstraatweg 47
7391 MH Twello

www.matterij.nl
info@matterij.nl

Arthur Hogenkamp-Becking

Na het verlies van een dierbare komt er veel op u af. Graag neem
Stationsstraat 17 • 7391 EG Twello
ik u de zorg
uit handen zodat u in alle rust afscheid kunt nemen.
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu
www.printandmore.nu
U kunt mij altijd bellen voor een vrijblijvend gesprek.

De Matterij
Meubelstoffering
* Klassiek en modern
* Caravan bekleding
* Kussens maken
* Reparaties/vullingen
* Leer reparatie
* Biezen en webbing

Een handdruk
Een brief of een kaartje
Een woord of een gebaar
Hartelijk dank voor alle blijken van
medeleven, na het overlijden van

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

Monuta
T 0800 - 023 05 50
E voorst@monuta.nl
I monuta.nl/uitvaart

Bel voor een vrijblijvende offerte:

0571-272334
Open: Di t/m do: 10.00-18.00u Vrij: 09.00–21.00u Za: 10.00–16.00 u

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

Gerrit - Jan Lubberding
Familie Geerdink
Familie Lubberding

Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid
Respectvolle, persoonlijke
en betrokken begeleiding
Werkzaam in de Gemeente
Voorst
Familiekamers 24 uur per
dag toegankelijk
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Hartelijk dank voor uw overweldigende
belangstelling na het overlijden van
mijn dierbare man, onze lieve en
zorgzame vader en trotse opa
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Voor altijd in ons hart

Evert Schoterman
De grootste sortering
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www.overmars-tuinenpark.nl
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Klarenbeek, februari 2020

MACHINES VOOR TUIN EN PARK
Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, Twello
Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

Uitvaartverzorgers
Ilse Hemmes • Anja Esbeukman
Marion Koldewijn • Joyce de Vries
Kimberley Bleijerveld
We staan 24/7 voor u klaar:

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl
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Gerrie Schoterman-Klopman
Kinderen en kleinkinderen

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP

M

Uw steun heeft ons als familie
erg goed gedaan.

Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33, Twello

Nabestaanden die kiezen voor de begeleiding van Hemmes Uitvaartzorg
hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van ons afscheidscentrum.
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UITREIKING VIER KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDINGEN BIJ
BRANDWEERKORPS TERWOLDE

TERWOLDE.- Het was afgelopen weekeinde feest bij de vrijwillige brandweerpost
in Terwolde. Er werd door omstandigheden de jaarlijkse feestavond in de eigen
brandweerkazerne gevierd. Reden voor
alle brandweermannen om hun galauniformen weer eens een keer goed op te
poetsen en voor hun aanhang om ook
eens achter de deuren van hun spuitgasten te kijken. Het werd echter onverwacht
meer… Postkommandant Jan Ruitenberg
kon bij de opening van de avond al de
nieuwe veiligheidscoördinator van de IJsselstreek Erik ten Bokkel voorstellen en
een nieuw (en 19e ) lid van het korps Terwolde, Rick Korderijnk. Daarnaast mocht
hij twee vrijwilligers huldigen die zich al
12,5 zich voor de brandweer in Terwolde
inzetten, nl. Arnold Berends en Niels Nijhof. Hij beklaagde zich er ook over dat hij
door een veranderende opstelling van de
politiek het door hem zo begeerde lintje
voor 20-jaar trouwe dienst mis zou lopen,
maar gelukkig hadden zijn kinderen als
compensatie voor hem een geheel eigentijds lintje vervaardigd en opgespeld.

En toen, eindelijk, want enkele ingewijden
zaten al te popelen op hun stoelen kwamen de kistjes met de koninklijke onderscheidingen uit de koffer. De decorandi
werden allen benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.

En toen begon het officiële deel pas,
want burgemeester Jos Penninx nam het
spreekgestoelte over en sprak zijn bijzonder grote waardering uit voor het vele en
heldhaftige werk van de brandweermannen in de gemeente Voorst in het algemeen en de spuitgasten uit Terwolde in
het bijzonder. Gelukkig waren er in het
voorbije jaar geen extreem grote branden
te bestrijden geweest, maar in de hectiek
van alle dag was er toch werk genoeg op
het bord van de brandweerlieden terecht
gekomen. Hij haalde zijn slogan voor dit
jaar nog maar eens aan, t.w.: “Duurzaam
veranderen met krachtige kernen” en
prees de vele vrijwilligers (dus ook de
brandweermannen) voor hun vele en onontbeerlijke werd voor de samenleving.
Hij hoopte dat de diverse overheden zullen zorgen voor meer geld voor het handhaven van de veiligheid in de regio en
benadrukte dat ook het brandweerkorps
in Terwolde voor een stevige klus staat
om mee te denken en te praten over de
(verkeer)veiligheid in dorpen en ommelanden.

Bastiaan Lubberts (50 jaar) is sinds 1998,
ruim 20 jaar vrijwillig brandweerman in
de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, korps Terwolde. In het dagelijks
leven is Lubberts zelfstandig ondernemer
van een melkveehouderij. Hij weet veel
oplossingen vanuit praktijksituaties aan
te passen.

En toen kwamen de koninklijke onderscheidingen

Gert Jan Broers (55 jaar) is sinds 1998,
ruim 20 jaar vrijwillig brandweerman in
de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, korps Terwolde. In het dagelijks
leven is Broers werkzaam als applicatie
technoloog in de voedingsmiddelenindustrie Voorheen was hij zelfstandig keurslager. Hij staat bekend als een doorzetter en
bedenkt creatieve oplossingen.
Hermanus Kelderman (51 jaar) is sinds
1998, ruim 20 jaar vrijwillig brandweerman in de veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland, korps Terwolde. In het
dagelijks leven is Kelderman werkzaam
als zelfstandig ondernemer van reparatiebedrijf Kelderman. Harry is niet alleen een
doorzetter, maar vergeet bij actie van het
brandweerkorps alle randverschijnselen.

En toen kwam het: De burgemeester ging
naadloos over tot een ander onderwerp,
maar realiseerde zich halverwege dat hij
nog een doctorandus “vergeten” was. Jan
Ruitenberg (50 jaar) is sinds 1998, ruim 20
jaar vrijwillig brandweerman in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,
korps Terwolde. In het dagelijks leven
is Ruitenberg werkzaam als zelfstandig
ondernemer van melkveebedrijf V.O.F.
Ruitenberg-Oolman in Terwolde. Hij is al
sinds vele jaren postkommandant in Terwolde en weet als geen ander de belangen van het korps Terwolde over te brengen bij aansluitende instanties. Vooral de
laatste decorandus had duidelijk helemaal
niet meer op zijn lintje gerekend en kon
deze koninklijke onderscheiding nu dus
naast het door zijn kinderen gefröbelde
lintje op zijn uniform bevestigd zien.

BINNEN TWEE WEKEN RUIMTE
IN UW HUIS OF SCHUUR?
TWELLO.- Wilt u binnen twee weken nog ruimte in uw huis of schuur? Op zolder of in de kamer ruimte creëren mag natuurlijk ook. Het rommelteam van
Cadenza Twello gaat zaterdag 29 februari weer met een lege trailer op pad. In
de trailer is plek voor van alles. Meubels, boeken, keukenspullen, tuingereedschap of speelgoed. Bel Sebastiaan Ribbink (0641942030) voor een afspraak.
Wilt u met ons meedenken en voor zover mogelijk de spullen in handzame en
draagbare dozen (bijvoorbeeld bananendozen) of plastic (vuilnis)zakken aanbieden?! Dit helpt ons enorm. Bij voorbaat dank!

TSJECHISCH STRIJKKWARTET
NAAR BUSSLOO
BUSSLOO.- Komend voorjaar organiseert
In Goede Handen Management in samenwerking met Stichting Sint Martinuskerk
Bussloo weer drie klassieke concerten
gewoonlijk op de zaterdagavond, maar
het tweede concert vind plaats op maandagavond 2 maart om 20:00 uur. Op deze
avond komt het Tsjechische M. Nostitz
Quartet met een Mendelssohn-Bartholdy
programma als onderdeel van hun Nederlandse tournee, die plaats vindt tussen
21 februari en 5 maart 2020 en die door
negen provincies gaat. In het programma
‘Fanny & Felix’ spelen ze een strijkkwartet
van Fanny Hensel Mendelssohn-Bartholdy
en een strijkkwartet van haar broer Felix.
Het kwartet bestaat uit Petr Bernášek
(1e viool), Václav Vacek (2e viool), Pavel
Horejsi (atviool) en Petr Šporcl (cello).
Dit ensemble werd opgericht in oktober
1994 tijdens hun studies aan de muziekfaculteit van de Academie voor uitvoerende

kunsten in Praag in de klas van dr. Václav
Bernášek (Kocian Quartet).
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schade?

Voorverkoop

Het ensemble heeft talloze prijzen gewonnen op internationale wedstrijden
en speelt regelmatig op podia in Europa,
Azië en Amerika. Leden van het ensemble nemen ook deel aan andere kameren soloprojecten. M. Nostitz Quartet
gebruikt zijn naam sinds 1996 met de
vriendelijke toestemming van gravin Mathilde Nostitz - Rieneck, wiens familie
één van de grote beschermheren van
de kunsten was in de 18e en 19e eeuw.
Grijp uw kans om de schoonheid van dit
vermaarde strijkkwartet te beluisteren op
2 maart om 20.00 uur in de St. Martinuskerk in Bussloo. De kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar in de voorverkoop
voor 22,50. Wie aan de kerk een kaart
koopt betaald 25.00 euro. Studenten/CJP

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
28
Tel: 0571
0571 78
78 50
50 28
15,- , kinderen hebben gratis toegang.
Meer informatie op bussloo.ingoedehanden.management of via 085-8770376.
www.sint-martinuskerk-bussloo.org
M. Nostitz Quartet uit Tsjechië

WELSUMSE VROUWEN IN HET KLOOSTER
WELSUM.- Op donderdag 20 februari wordt door de Vrouwen van Nu uit
Welsum aandacht besteed aan enkele
middeleeuwse kloosters en kloosterboerderijen. Het zal gaan over een tweetal

vrouwenkloosters, de bewoonsters en
hun boerderijen. Ton van Alten zal in een
presentatie teruggaan naar de middeleeuwen en laten zien hoe deze Vrouwen van
Toen hun sporen hebben nagelaten op

de linker-IJsseloever. We volgen het spoor
van de bezittingen en de invloeden van
deze Vrouwen van Toen. De bijeenkomst
vindt plaats in dorpshuis de Bongerd in
Welsum Kerklaan 22. Aanvang 19.30 uur.

NOTARIS, HEB IK MIJN ZAAKJES OP ORDE?
TWELLO.- Dinsdagavond 3 maart
aanstaande organiseert de werkgroep Wegwijs Dementie een informatieve avond in samenwerking met
van Slaghekke Notariaat. Een notaris
komt deze avond tekst en uitleg geven over zaken die verstandig zijn om
vast te leggen. Speciale aandacht is
er voor zaken rondom ziekte en overlijden. De avond vindt plaats in Gebouw Irene, Dorpsstraat 10 te Twello.
“Wanneer je gezond bent, denk je
niet altijd na over wat er kan gebeuren als u afhankelijk wordt, bijvoorbeeld door een ziekte als dementie of
Parkinson. Het is goed om juist nu alvast zaken te regelen” legt Annet Reimert uit. Als consulent mantelzorg bij

HET VOORJAAR
TEGEMOET
TERWOLDE.- Donderdagmiddag 20 februari gaat de Terwoldse wandelgroep
weer op stap. Dit keer wordt het een
mooie wandeling rond Klarenbeek. We
vertrekken om 13.30 bij de parkeerplaats van restaurant Pijnappel in Klarenbeek. Vanuit Terwolde vertrekken
we om 13.00 uur bij de kerk. Graag bij
opgave vermelden als je vanuit Terwolde
wil vertrekken i.v.m. samen rijden. Ook
even je telefoonnummer opgeven i.v.m.
eventueel afmelden bij slecht weer. Het
is een wandeling van 7 kilometer en na
afloop koffie/thee en eventueel iets lekkers bij restaurant Pijnappel. Je kunt je
aanmelden bij Alie en Pieter Nijhof 0613903734 of pieternijhof@hotmail.com

Mens en Welzijn Voorst ziet ze in de
praktijk vaak dat mensen hier pas
actie in ondernemen als men met
dergelijke ziektebeelden te maken
krijgt. “Na een diagnose, zoals dementie, ziet je wereld er heel anders
uit. Het geeft dan een bepaalde rust
als dergelijke zaken goed geregeld
zijn en je daar geen omkijken meer
naar hebt.”
Volgens Annet is deze informatieve
avond zeer geschikt voor een breed
publiek. Ze vertelt dat ze, vanuit de
Wegwijs Dementie-werkgroep, vorig
jaar een soortgelijke avond hebben
georganiseerd. “Het zet je aan het
denken over vragen als; Hoe wil ik
leven als ik ziek word? Wie regelt dan

mijn financiën? Hoe zorg ik dat alles
goed geregeld is voor mijn partner?”
Volgens haar werd de avond vorig
jaar als ‘erg waardevol’ ervaren.
Dhr. A van Dijk van Slaghekke Notariaat komt dinsdagavond 3 maart
uitleg geven over wat goed is om te
regelen voordat uzelf of een naaste
ziek wordt. Gebouw Irene (Dorpsstraat 10, 7391 DD, Twello) is vanaf
19.15 uur geopend en 19.30 uur start
de heer Van Dijk met zijn verhaal.
De avond is openbaar en gratis toegankelijk, al wordt aanmelden wel
gewenst. Dit kan middels een e-mail
naar: a.reimert@mensenwelzijn.nl of
telefonisch: 0571-28 77 52. Ook overige vragen kan men hier kwijt.

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

HEEFT U IETS AAN TE
BIEDEN OF BENT U
NAAR IETS OP ZOEK,
PLAATS EEN

PUNTJE

VIA WWW.VOORSTERNIEUWS.NL
OF VUL DE BON IN OP PAGINA 8

WWW.ECKHUYS.NL

OOK EEN
VRIJBLIJVENDE
WAARDEBEPALING?

Marijkeweg 1a
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

H.W. Iordensweg 32A
7391 KB Twello
0571 - 29 80 80

Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

Kees
Bouwmeester B.V.

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Vaassen

www.KBouwmeester.nl
Voorraadhouder van:
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- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

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

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

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

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

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

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen
Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl
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RATIS
KRUI SNELLE
JELLE
DKOE
K
ONS BEDRIJF IS STERK IN ONTWIKKELING EN DAAR HEBBEN WE GOEDE MENSEN
VOOR NODIG OP DIVERSE POSITIES, KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR EEN OVERZICHT
VAN IN TE VULLEN VACATURES. NAAST DE VACATURE VAN PROJECT ENGINEER.

PROJECT ENGINEER

*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,
Velux dakramen,
brandstofproducten
stroomvoorzieningcadeaubonnen,
aanwezigverhuurartikelen,
is, of de primaire
stroom
uitvalt, is(Zibro
eenKamin),
(nood) stroomagreeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

Als op een locatie geen
gregaat noodzakelijk om voor stroom te zorgen. Tijdelijk, zoals in de verhuur of bij werkzaamheden aan grond-,
weg- en waterbouw, of als vaste noodstroomvoorziening in een gebouw zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis, waar
stroom zelfs van levensbelang kan zijn. Brinkmann & Niemeijer uit Twello is sinds vele jaren een waar begrip op
het gebied van dieselmotoren en generatoren en de naadloze samenbouw hiervan tot aggregaten in alle soorten
en maten en voor diverse toepassingen. Van advies, engineering, bouw, testen, plaatsing, installatie en nazorg

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

WIE ZOEKEN WIJ?

Voor het technisch invullen en aansturen van de (noodstroom)projecten zijn wij op zoek naar een enthousiaste
en gedreven project engineer. Ben jij die “spin in het web” die overzicht houdt in de complexiteit van het vinden
van de technische oplossing, passend binnen het financiële plan en de altijd weer uitdagende planning? Heb
je de relevante kennis en ervaring en zoek je een baan met veel afwisseling in techniek en werkomgeving?
Dan ben jij de persoon om het team van Brinkmann & Niemeijer te komen versterken. Binnen het compacte en
gemotiveerde team werk je zelfstandig in de uitvoering van projecten.

HIERBIJ (KUNNEN) DE WERKZAAMHEDEN BESTAAN UIT:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coördineren van (noodstroom) projecten van opdracht, ontwerp, inkoop, samenbouw, testen, tot
installatie en oplevering op locatie
Vertalen van klantenwens in concrete oplossingen
Ondersteuning bij opstellen van calculaties voor offertes
Ontwerp van de noodstroominstallatie inclusief opstellen van sterkte-, lucht- & geluidsberekeningen
en het maken van de opstellings- of detailtekeningen in AutoCAD
Lezen en begrijpen van elektrische schema’s en -installaties
Opstellen, bijhouden en opvolgen van de projectplanning
Uitvoer van werkvoorbereiding en het begeleiden en aansturen van de werkzaamheden
Onderhouden van contacten met opdrachtgevers en toeleveranciers

IK WIL EEN BEUGEL
Eten, praten en natuurlijk lachen gaat beter met een gezond en recht gebit.
Voor orthodontie kunt u ook in Twello terecht. Ronald Bijl, onze tandarts voor
orthodontie, heeft meer dan 20 jaar ervaring in beugelbehandelingen.
Er is (nog) geen wachtlijst.
Bent u benieuwd wat een beugel voor u kan betekenen?
Neem dan contact met ons op en maak een afspraak
met onze tandarts voor orthodontie.
Dorpsstraat 26c
7391 DE Twello
Tel: 0571 27 60 40

Bel of schrijf u nu in via de site

TandzorgOpMaat.nl

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

WAT BIEDT BRINKMANN & NIEMEIJER JOU?
•
•
•
•
•
•

Een leuke dynamische omgeving met veel afwisseling in je werk in een informele en collegiale werksfeer
No-nonsense mentaliteit
Een functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor groei en ontplooiing, zowel op
vakinhoudelijk als persoonlijk vlak
Marktconform salaris, afgestemd op werkervaring en opleiding
Eigentijdse secundaire arbeidsvoorwaarden met mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen
Je start in een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
•
•
•
•
•
•

Een technische opleiding op minimaal HBO-niveau in Installatietechniek of werktuigbouwkunde
door opleiding en/ of ervaring verkregen
Je bent gedreven, werkt kwaliteitsbewust met gevoel voor klanten en collega’s
Goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden
Meerjarige ervaring met soortgelijke werkzaamheden. Bij voorkeur bekend met dieselgeneratoren
en noodstroominstallaties/UPS
Ervaring in AutoCAD/Solidworks en bij voorkeur ook BIM
In het bezit van minimaal rijbewijs B, voorkeur ook E

Uw partner in autoschade:

CONTACTGEGEVENS:

Indien deze functie u aanspreekt, stuurt u dan uw motivatie met uitgebreide CV, inclusief een indicatie van uw huidig beloningspakket per e-mail naar f.lubberts@bnmotoren.nl onder vermelding van referentie: Project Engineer.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Frits Lubberts, telefoon 0571-276900.
Voor meer informatie over ons bedrijf en andere vacatures kunt onze website bezoeken:
www.brinkmann-niemeijer.nl
Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V.
Engelenburgstraat 45
7391 AM Twello

Koppelstraat
4949,
- 7391
Twello,Tel.
Tel.0571-274804
0571-274804
Koppelstraat
7391 AK
AK Twello,
RaadpleegTalhoutweg
uw dealer/garagebedrijf
voor advies
betreffende autoschade
36, 8171 MB Vaassen,
Tel. 0578-576777

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade.
Vaassen

M
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EERSTE OUDER EN KIND INLOOP
MÉT THEATERVOORSTELLING
TWELLO.- Op vrijdagochtend 21 februari
start er een nieuwe, twee maandelijkse
activiteit in ‘Klein Twello’ aan de Maarten
Tromplaan 2 in Twello. Drie partijen slaan
de handen ineen en starten een ‘Ouder
en kind inloop’ omdat het ontmoeten van
andere ouders nuttig en gezellig kan zijn.
Tegelijkertijd is er voor de kinderen alle
ruimte om vrijuit te spelen of deel te nemen aan een activiteit.
De inloopactiviteit staat in het teken van
ontmoeting vertelt initiator Janina Busscher. “Elkaar ontmoeten, gezellig samen

koffie drinken en praten met andere ouders over de ontwikkeling en mijlpalen
van je kind en de uitdagingen die dit soms
oplevert. Of natuurlijk gewoon lekker kletsen over andere dingen.” In Smallsteps
kinderopvang en de Vrijwilligerscentrale
Voorst vond Janina samenwerkingspartners waarmee ze deze activiteit verder
vorm heeft gegeven. Om gelijk knallend
van start te gaan organiseren we op vrijdagochtend 21 februari een theatervoorstelling: leer gebaren met Lotte & Max
voor ouder en kind. Samen met je kind

ben je van harte welkom aan te sluiten.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee voor
je klaar en om 10.45 uur start de voorstelling. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor ouders van kinderen in de leeftijd
0-4 jaar. Kinderen kunnen ondertussen
samen spelen onder begeleiding van een
pedagogisch medewerker van Smallsteps
kinderopvang. Zij zullen elke Ouder en
kind inloop een leuke activiteit aanbieden.
De volgende Ouder en kind inloop zullen
plaatsvinden op 17 april, 19 juni, 21 augustus, 16 oktober en 18 december.

POLDER NIJBROEK - EEN RIJK LANDSCHAP

LEZING OVER EEN RIJK BODEMLEVEN DOOR MARC SIEPMAN

NIJBROEK.- In een eerder artikel in het
Voorster Nieuws hebben wij bericht
hoe uit het project “Aan de slag met de
toekomst van Nijbroek” werkgroepen
zijn ontstaan, die zich bezighouden
met nieuwe plannen op het gebied van
wonen, verblijven en landschapsontwikkeling van de Polder Nijbroek. De
werkgroep “Een rijk landschap en biodiversiteit” zet zich in om dit prachtige
landschap nog verder te verrijken en
om te laten zien wat je zelf kunt doen
om een bijdrage te leveren aan een
schonere en gezondere leefomgeving.
De meeste mensen zijn zich er niet altijd zo goed van bewust welke belangrijke rol daarbij voor een rijk bodemleven is weggelegd. In een lezing van
anderhalf uur voert Marc Siepman je
mee naar deze voor velen onbekende
wereld.

Een onbekende wereld aan
je voeten!

Alle kleine beestjes helpen! Maar wat
betekenen die voor ons landschap en
voor onze eigen tuin, net als al die organismen op en onder de grond ? Heb
je nog wel oog voor de wormen bij het

bewerken van de grond? Of zie je met
lede ogen aan hoe je zaaigoed door
slakken is opgevreten, je rozenperk een
luizenbol is geworden en je gazon of
groentebed gemold?
Grijp dan niet gelijk naar een bestrijdingsmiddel, maar verdiep je liever in
die grote, voor ons oog vaak onzichtbare wereld van allerlei kleine beestjes,
bacteriën en schimmels. En heb je ooit
wel eens van protozoa en nematoden
gehoord? Waarsvoor dienen die?
Een gezonde biodiversiteit van de onderwereld is onontbeerlijk voor een
grote biovariëteit van de bovenwereld.
Elk organisme helpt mee om problemen en ziektes in de kiem te smoren en
zorgt voor een gezonde plantengroei,
zodat bestrijdingsmiddelen en kunstmest niet nodig zijn.
Laat je ingraven in dit ondergronds
avontuur, spannend en leerzaam.
Als je nieuwsgierig bent geworden, kijk
dan op zijn site (marcsiepman.nl). Hij
schrijft en vertaalt boeken en wetenschappelijke artikelen. Daarnaast geeft
hij lezingen, cursussen en workshops
over bodem, systeemdenken en economie door het hele land. Marc zet zich

AFSCHEID VAN EEN BETROKKEN
EN BEVLOGEN VOORZITTER

in voor een gezonde aarde, die gezonde voeding voortbrengt, schone lucht,
schoon water. Aan de basis van dit alles ligt een rijk en gezond bodemleven.
En daaraan kun jij - ook als je maar een
klein tuintje hebt - heel veel bijdragen.
Marc houdt zijn lezing op 4 maart 2020
om 19.30 uur in het Dorpshuis van Nijbroek. Vanaf 19.15 uur heeft het team
van “Een rijk landschap” een kopje koffie of thee voor je klaar staan. Om de
kosten te dekken, vragen wij een bijdrage van € 5,-. Gezien de te verwachten
belangstelling, is het fijn als je je van te
voren aanmeldt bij José Starmans (0615040631 of jose@praktijkcare.nl).
Herman van den Nieuwendijk

Elektra installaties
CV installaties
Gas/water/sanitair
Dak- en zinkwerken
HAMU totaalinstallateur V.O.F.
www.hamutwello.nl

Data installaties
Advies - begeleiding
Service - onderhoud
Duurzame energie
0571 298 175
Koppelstraat 12
7391 AK Twello

VERKOPEN?
Ga voor een
succesvolle
verkoop!
Vraag een persoonlijk
advies op maat!

0571 27 44 94

twello@bieze-makelaars.nl

WINTERSALE
ALLE ARTIKELEN MET
SALE KAARTJE

SCHOENEN - KLEDING - BADMODE RACKETS - VOETBAL - HOCKEY

TWELLO.- Na 23 jaar voorzitterschap
nam de heer Sietse Heidsma op 15
februari 2020 afscheid van de ouderenVereniging Twello/Terwolde.
Tijdens de jaarvergaderingvan deze
O.V.T.T. die in 2015 is afgescheiden
van de ANBO afd. Twello gaf hij de
voorzittershamer (die nog afkomstig
is van de Bond van Staatspensionering) door aan Brenda Bolink.
Samen met Bertus Bauer heeft hij
destijds de schouders er onder gezet om voor Twello en omstreken
de bijeenkomsten voor ouderen in
stand te houden. Met de andere bestuursleden heeft dit geresulteerd in
een actieve uit 120 leden bestaande
vereniging. 1 keer in de maand

komt men samen bij restaurant Korderijnk in Twello of brasserie Kriebelz in Terwolde. Deze middagen
worden gevuld met optredens met
muziek, spelletjes, educatieve lezingen maar ook een gezellige teutmiddag.
Bertus sprak bewogen over de
vriendschap die uiteindelijk is ontstaan tussen hem en Sietse maar
ook over het feit dat Sietse wel een
schoolmeester bleef!
Vergezeld van een bon en een mooie
bos tulpen voor de vrouw van Sietse
(die helaas door ziekte afwezig was)
namen we afscheid van een betrokken en bevlogen voorzitter.

20% EXTRA
KASSAKORTING!
NIET AFGEPRIJSDE WINTERSPORT KLEDING
20% KORTING
MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700

PERSONEEL GEZOCHT

WORD JIJ ONZE

NIEUWE COLLEGA?
Team Jeannet Total Look in Schalkhaar zoekt een
spontane vakkundige allround kapster, met passie
voor haar werk, voor ongeveer 25-30 uur per week.
Onze salon is veelzijdig, gezellig, ondernemend en
vooruitstrevend. Wij bieden een breed scala aan
behandelingen en assortiment. Kapsalon,
schoonheidssalon, permanente make-up,
nagelstyliste, kleding en accessoires. Tevens werken
wij met een scope om daarmee zo goed mogelijk
hoofdhuid problemen op te lossen.
Ons team is zeer collegiaal en flexibel.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Dan zijn wij vast dé salon voor jouw toekomst.
Stuur je brief met foto naar steljevraag@total-look.nl
of kom gerust persoonlijk bij ons in de salon om even
kennis te maken.

Een afspraak maken?
Bel of stuur mij gerust even een appje 06-34127541

Openigs tijden
dinsdag
donderdag
vrijdag

12:30 tot 17:00
09:00 tot 17:00
09:00 tot 17:00

Volg mij ook op
@TRIMSALONDOGDREAMS

SalonCaryl
Timmermansweg 33 | 7433 BK Schalkhaar | Tel. 0570 - 63 67 36

GEZOCHT:

-ALLROUND TIMMERMAN
-ONDERHOUDS TIMMERMAN

Afwisselende projecten in nieuwbouw, verbouw, renovatie
en restauratie. Zelfstandig of in teamverband. Wij zijn werkzaam in regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Slaat dit de
spijker op zijn kop? Solliciteer!
Functie vereisten :

Wij bieden:

• Diploma Timmerman niveau 3/4

• Fulltime baan met uitzicht

• Enige jaren ervaring als timmerman
• Rijbewijs BE
• Bij voorkeur in het bezit van een
geldig VCA certificaat
• Goed zelfstandig kunnen werken

op vast dienstverband
• Salaris afhankelijk van opleiding
en ervaring conform Bouw-CAO
• Een leuk team van vakmensen
• Allround klussen in de regio

• Representatief en communicatief vaardig
• Klantgericht en flexibel

Kunnen wij op jou bouwen?

• Eigen klussen kunnen begeleiden

Neem dan contact op met Hans

en coördineren

Groot Koerkamp via 0571-270049
of stuur je CV met motivatie naar
info@koerkamp.nl

Koppelstraat 35 | 7391 AK Twello | T 0571 270049 | www.koerkamp.nl
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CARNAVAL IN KLARENBEEK IS VEEL MEER
DAN EEN OPTOCHT EN EEN POLONAISE
Voorst aan de prins, dit jaar aan de prins
van de Neutenkrakers. En hoewel de
vereniging slechts symbolisch de scepter zwaait, voelt de vereniging wel een
maatschappelijke taak. “In de proclamatie halen we politieke of dorpsaangelegenheden aan die volgens ons aandacht
verdienen. Natuurlijk met een grap,
de inhoud is wel degelijk serieus. Als
carnavalsvereniging brengen we rond
en met carnaval feest in het dorp. Dat
mensen verbindt en waar veel mensen
plezier aan beleven. Maar niet iedereen
kan daar aan meedoen. Op de donderdag van de carnavalsweek brengen we
een bezoek aan gehandicapten. Op de
maandag na het carnavalsweekend gaan
we met fruitbakjes langs bij een aantal
zieken. Dat wordt erg gewaardeerd.”

Vrijwilligers maken de
vereniging

KLARENBEEK.- “Er wordt wel eens gezegd dat als nieuwkomers in Klarenbeek
willen integreren, ze het beste vrijwilliger
kunnen worden bij de carnavalsvereniging. Dat vind ik een groot compliment.
“ Christian Wolters, voorzitter van de carnavalsvereniging de Neutenkrakers vertelt over de rol die de vereniging in het
dorp heeft en hoe je vrijwilligers betrokken houdt bij je vereniging.

Verenigingen werken samen

In de gemeente Voorst zijn vier carnavalsverenigingen met een raad van elf:
Pampus, De Lollebroek, De Vrogge Reuiers en De Neutenkrakers. Een aantal jaren geleden was het carnaval op sterven
na dood. Maar het tij is gekeerd. Om de
traditie in ere te houden en ten volle te
vieren, maken de verenigingen afspraken met elkaar. “We willen niet elkaars
concurrent zijn. Ieder heeft zijn leden
nodig om een gezonde vereniging te
zijn,” zo vertelt Christian. “Bij toerbeurt
leveren we de prins die de sleutel uit de
handen van de burgemeester krijgt. We
stemmen af op welke avond elke vereniging zijn grote feest heeft, dat zelfde
geldt voor onze prinsverkiezingen. Natuurlijk ook omdat we het leuk vinden
om ieders feest mee te maken.”
Ook achter de schermen maken de
verenigingen afspraken. Van het uitlenen van de veiligheidshesjes tot het
afstemmen van wat de verenigingen
gezamenlijk willen uitdragen omtrent
bijvoorbeeld de reglementen. “De burgemeester denkt daarin mee. Dat is heel
prettig.”

Maatschappelijke taak

Tijdens het carnaval geeft burgemeester
Jos Penninx de sleutel van de gemeente

Terwijl veel verenigingen moeite hebben om vrijwilligers te vinden, is dat voor
de Neutenkrakers tot nu toe geen groot
probleem. Christian: “Nou is Klarenbeek
wel uniek. Iedereen doet hier wat voor
de ander. Er heerst saamhorigheid, misschien is het wel deel van de opvoeding.
Dat je leert om iets te betekenen voor de
gemeenschap waar je woont.”
Veel mensen zijn in meerdere verbanden actief. Dat maakt de lijnen kort en
ook dat mensen elkaar makkelijk kunnen helpen. “We kennen elkaars behoefte.” De dorpscontactpersonen hebben daarbij een belangrijke rol. Eens in
het jaar komen alle actieve verenigingen
onder coördinatie van de dorpscontactpersoon bij elkaar. Van Stichting Zonnebloem tot de sportverenigingen. “We
stemmen data van activiteiten op elkaar
af. Zodat er in een weekend geen dubbelingen plaatsvinden waardoor we te
weinig vrijwilligers hebben voor beide
activiteiten. Natuurlijk gun je elkaar ook
de bezoekers. We bespreken onder andere of we materialen gezamenlijk kunnen aanschaffen of van elkaar kunnen
lenen.”

Vrijwilligers betrekken

Een carnavalsvereniging draait op talloze vrijwilligers, van jong tot oud. Tijdens
het carnavalsweekend zijn er zo’n 150 in
touw. Zij houden zich bezig met de feestavonden, de optocht, het bouwen van de
praalwagen, maar ook de jurering van
de deelnemers. Bij de Neutenkrakers is
buiten het carnavalsweekend een vaste
club mensen van zo’n 40 man actief. In
het bestuur, als wagenbouwer of organisator.
Zes jaar geleden draaide de Neutenkrakers goed, maar waren er relatief veel
oudere vrijwilligers. Jonge aanwas was
gewenst, maar die kwam niet. “Wij hebben toen zelf tijdens de kermis een vriendengroep van zo’n twintig jongeren uit

historie bij de gemeente Voorst.
Pro deo heeft hij uiterst nauwkeurig aan
dit ontwerp gewerkt. Vele uren stond hij
achter zijn tekentafel om het grondoppervlak van tennisbanen en parkeerplaatsen
optimaal te benutten, vol respect voor de
groenbeleving. Hij wist er zelfs een extra
kindertennisbaan uit te slepen, door ingenieus construeren.
Met minder dan “volmaakt” nam hij geen
genoegen. Wanneer het tennispark, de
gemeente of uitvoerende bedrijven niet
volgens de hoogst haalbare technische
en esthetische normen wilden werken,
hield hij hen zijn gedetailleerde visie voor.
Vakmanschap en kwaliteit stonden voor
hem voorop. Dat hier niet minder dan
de hand van de meester aan zet is geweest, is een eervol geschenk dat Bertus

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!
Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming
Service en Onderhoud

Klarenbeek benaderd. Ze gevraagd om
bij de Neutenkrakers te komen en zo iets
voor het dorp te doen. De jongeren waren wel nieuwsgierig, maar hadden ook
veel aarzelingen. Ze waren druk met studie of werk en wilden niet meteen vol in
de vereniging stappen. En ze wilden een
eigen feest en niet meteen te veel taken.
Dat leek ons prima. Mensen moeten er
wel plezier in hebben, anders zijn ze zo
weg.

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

We hoopten dat als ze eenmaal de
smaak te pakken hadden, ze vanzelf
actiever zouden worden. En dat bleek.
Vrijwel iedereen van de vriendengroep
is nu, zes jaar later, nog betrokken. “Het
is mooi om te zien hoe zij langzaam het
stokje overnemen van de oude garde.
Langzaamaan nemen ze zelfs bestuurstaken over. Zij leren van ons hoe we
een vereniging draaiende houden en we
feesten organiseren. En zij weten op hun
beurt weer allerlei handige tools die bijvoorbeeld de administratie makkelijker
maken. We versterken elkaar.” Christian
lacht: “En we nemen elkaar mee in onze
werelden. Leren elkaars muziek, eten en
leefwijzen kennen. Dat vind ik fantastisch.”

Carnaval voor Klarenbeek

Klarenbeek bruist tijdens carnaval. Het
normale dorpsleven staat het weekend
compleet stil. Op vrijdag is het carnaval
op scholen en komt de prins op bezoek.
Op zaterdag en zondag zijn de sportwedstrijden van het schema geveegd en de
maandag na carnaval hebben de leerlingen vrij.
Een paar jaar geleden heeft de Neutenkrakers een jeugdraad opgezet, waarmee jeugd al vroeg met elkaar en met
de vereniging verbonden wordt. Veertien elfjarige leerlingen mogen het carnavalsweekend meedraaien. “En daar
moeten we altijd om loten, de jeugdraad
is populair. We hebben leerlingen van
de twee basisscholen, maar ook houden
we rekeningen met jeugd van het bijzonder onderwijs. Uit de jeugdraad komen
vriendengroepen voort, dat is mooi om
te zien. Ze blijven elkaar zien en als ze
oud genoeg zijn, gaan ze samen naar
Pampus.”
Ook de jeugdraad is een middel om Klarenbekers kennis te laten maken met
de Neutenkrakers. “We betrekken de
ouders. Vaak zijn ze positief verrast en
soms worden ze ook actief binnen de
vereniging. Christian: “Het is mooi om
dit voor het dorp te kunnen doen, hoewel het langzamerhand wel tijd wordt
dat fris bloed mijn taak overneemt. Maar
dat ik al zolang voorzitter ben van de
vereniging kan alleen maar omdat ik het
zo verschrikkelijk leuk vind om te doen
en om samen met alle vrijwilligers iets
moois neer te zetten.”

Lochemsestraat 34a, 7396 PK De Vecht/Terwolde
Telefoon 055 - 323 20 84 • Mobiel 06 - 51 90 33 66

Nieuws
NieuwsNieuws
& Tips
& Tips & Tips

POSTUUM EERBETOON
Het tennispark aan het Schakerpad werd
dankzij een verrassend smaakvol ontwerp, een genot voor het oog van voorbijgangers en bewoners in de omgeving.
Ook de sportieve gebruikers van de tennisvereniging zijn zeer gesteld op het resultaat; tennissen onder bomen en tussen
verstilde reclameborden in een omgeving
die rust ademt, verkwikt des te meer. De
rustieke uitstraling valt ook andere tennisclubs op die met interesse naar het ontwerp kijken; een metamorfose als deze zal
ook hun eigen parken niet misstaan.
Degene die dit ontwerp van a tot z heeft
uitgedacht en getekend is de heer Bertus
Harmsen. Hij heeft er jaren aan gewerkt
met alle deskundigheid die hij aan de
dag kon leggen als architect en voormalig
ambtenaar monumentenzorg en cultuur-
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Dierenartsen
praktijk

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

Dierenartsen
De Driehoek
praktijk

De Driehoek

STORM
Ciara, het zal niemand ontgaan zijn dat stormen tegenwoordig een naam
krijgen. Een storm staat voor veel mensen voor schade en paniek, maar
een ‘NK tegen de wind in ﬁetsen’ laat ook de positieve kant zien van een
storm.
Ook in onze dierenartsenpraktijk hebben wij geregeld een positieve
storm, de meest beruchte is onze ‘vrijdagmiddag storm’. Net als bij
Ciara, treﬀen wij altijd onze voorbereidingen, want het is begrijpelijk
dat mensen hun zieke dier nog voor het begin van het weekend willen
langsbrengen.
We zijn getraind om in te springen op onverwachte situaties, want onze
agenda veranderd soms per minuut. Een aangereden hond, een kat met
verstopping in zijn darm en een chocolade vergiftiging, soms regent het
onverwachte afspraken.
Ook bij onze landbouwhuisdieren collega’s heerst er weleens storm;
een kolieker, een lebmaag verplaatsing, een verlossing, maar ook nog
dat geplande bedrijfsbezoek. Het is soms puzzelen om de verschillende
afspraken in te plannen, rekening houdend met de routes die de
veeartsen moeten rijden en ook nog te zorgen dat de juiste spullen mee
gaan.

Harmsen aan Twello heeft nagelaten. TenAls de storm is gaan liggen maken we altijd even tijd om ‘schade op te
nisclub “de Schaeck” kan dit jaar haar 50
nemen’, maar ook om te lachen om de chaotische momenten die het
jaar bestaan vieren op haar vernieuwde
soms oplevert. Een paraveterinair die op pad wordt gestuurd om de
terrein.
lebmaagset te brengen, een assistent die al telefonerend een kat moet
Bertus Harmsen overleed onverwacht op
vasthouden om bloed te prikken etc.
11 oktober j.l, de dag dat hij zijn handtekening zou zetten ten behoeve van de
Zolang de storm geen orkaan wordt en de schade door ons wordt
uitvoering van de laatste fase van zijn
voorkomen, mag het van ons wel elke dag storm zijn!
plan. Hij woonde in de aanpalende boerderij aan het verbindingsweggetje tussen
Veenhuisweg en Schakerpad; een monuTwello en
Klarenbeek
ment met erf waar menig wandelaar
Twello
Klarenbeek
Twello
Klarenbeek
Zutphenseweg
fietser kan genieten van watTorenbosch
hij ook hier64
Torenbosch 64 50
Zutphenseweg 50
Torenbosch
64
Zutphenseweg 50
aan fraais heeft nagelaten. Een
sfeervolle
7391
CA Twello
7382
AM
Klarenbeek
7391 CA Twello
7382 AM Klarenbeek
7391 CA Twello
7382 AM Klarenbeek
plek, waar harmonie en stilte heerst. Een
301 22 55
plek die het verschil maakt 055
voor- voorbij055 - 301 22 55
055 - 301 22 55
gangers, dankzij de man dieinfo@dierenartsenpraktijk.com
met hart en
info@dierenartsenpraktijk.com
ziel hield van natuur- en cultuurschoon
in
info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com
Twello: Bertus Harmsen.
www.dierenartsenpraktijk.com

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

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
maandagochtend inleveren (tegen
contante betaling) bij Voorster Nieuws.
Of invullen via www.voorsternieuws.nl
dan ontvangt u een factuur,
incl administratiekosten.

1 regel

e 2.25

2 regels e 2.50
3 regels e 2.90
4 regels e 3.40
5 regels e 3.85
6 regels e 4.40
7 regels e 5.00

VAN HEES VERSMARKT
Wi tlo f
kilo 0.99

0.99
10 stuks 2.99
300 gram 1.29
kilo

Prei

M in eo la ’s

vol sap en vita min es!

Snacktomaatjes

Sa lad e van de we ek
boe sko ol sal ade

200 gram

1.49

Er zijn nog zou te snij bon en van eige n inm aak !
Duistervoordseweg 7
7391 CA Twello
tel: 0571-271797
mail: info@vanheesversmarkt.nl
www.vanheesversmarkt.nl

Hondentrimsalon Miranda:
Bel voor afspraak (0571) 26 24
12 / 06 52 02 45 53 Wilp.
Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd.
06-13456651
Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
metalen en witgoed. Wij
komen het bij u halen. Eventueel tegen kleine vergoeding.
Tel 06-14101933
Bert Peters Bouw- en
Timmerbedrijf. Alle bouwwerkzaamheden. 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.
€90,00 steunzolen volwassenen v.a.€147,50 sportzolen
v.a. €147,50. Bel voor een
afspraak of vrijblijvend advies
06-14375736
www.mulderorthopedie.nl

Naaimachines
koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines
Reparatie van alle merken

Fa. Berends
Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29
Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

“Habbekrats” Huisraad
verkoop ook kleding vanaf
maat 44. Woensdag en vrijdag
Lochemsestraat 5, Teuge.
Te koop: Kippenmestkorrels
25KG (voor 150 M2 gazon,
sier-en moestuin) €9,- 3 zakken €25,- Eperweg 55, Oene.
Tel. 0578-623976

Grote Boeken en Platenmarkt
in de Dorpskerk in Wilp.
Zaterdag 7 maart van 10.00
tot 13.00 uur. De opbrengst is
voor het onderhoud van de kerk
in Wilp.

Wij zijn op zoek naar jonge meiTe koop: Oude koemest voor de den die op onze camping willen
helpen. Diverse werkzaamheden
tuin fijngemalen info:
zowel camping als ook horeca,
06-45698974 na 17:00 uur
voor vakantie en in de weeken“De Holthoeve” ook voor het den. Bel voor meer info naar
ferticuteren van uw gazon
06-57333303
0553015648 of 06-25107061
Weduwnaar 71 jaar uit
Twello huiselijk en rustig
met auto zoekt langs deze
weg een vriendin voor wat
gezelligheid en de eenzaamheid te doorbreken. Reactie’s
graag 0620235196

Minuut steaks

Ham-prei salade

‘diverse smaken’

4 voor

8.00

4 voor

4.00

Het betrouwbare adres
voor al uw computerproblemen!
info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Sierhekwerken en aanhangwagens
45
,
7
€2
Ook voor carports

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl
Diverse maten
Alles op voorraad

2.25

2.50

per stuk

2.35

Spaghetti
400 gram

4.20

Kipkluifjes

Saucine de boeuff
100 gram

200 gram
Flinstones

Hamburgers

100 gram

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

Kramp? Vermoeide benen?
Jeuk? Spatadertherapie geeft
verlichting!
www,gerda-oosthuizen.nl

Nederlands kampioen VAS 2019
Boterhamworst & kaas grillworst

Limburgs Gebraad

- Installatie en reparatie
- Verkoop
- Netwerkoplossingen en back-up
- Periodiek onderhoud
- (Camera)beveiliging
- Advies op maat

Te Koop Een prachtige allesbrander kachel, zwart,
afmeting 100 cm hoog, 80 cm
breed en 60 cm diep. Voorzien
van een onderliggende metalen
bodemplaat, ook op houtenvloer
te plaatsen. Het geheel ziet er
als nieuw uit, heeft gekost 800
euro, nu te koop voor 250 euro.
Gratis er bij: driedelige haardset
om schoon te maken. Zelf ophalen - tel nr. 06-27522083

‘vers uit de grill’

2.25

10 voor

Roodbaarsfilet met vel

4.00

100 gram

2.25

100 gram

2.50

per stuk

2.75

Gambaroerbak

Broodje haring

Buurman
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK Twello,
vlees: 0571-271439 | vis: 0571-271662, www.buurmantwello.nl

Voorsternieuws
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GEWIJZIGDE ROUTE 47E CARNAVALSOPTOCHT ALPE D’HUZES TEAM KLARENBEEK
ZORGT VOOR INWENDIGE MENS
TIJDENS CARNAVAL

KLARENBEEK.- Het komende carnavalsweekend hoeven carnavalsvierders in Klarenbeek geen honger te hebben en kunnen ze een goede ondergrond leggen voor
een weekendje feesten. Het Alpe d’ HuZes
team Klarenbeek zorgt namelijk tijdens de
carnavalsoptocht voor de inwendige mens.

WILP-ACHTERHOEK.- Komende zondag 23 februari zal voor de 47e keer de
meest bekende carnavalsoptocht van de
Stedendriehoek weer worden gehouden. Hierbij zal een bonte stoet met vele
carnavaleske attracties vanaf de Kneuterstraat in Wilp naar Wilp-Achterhoek,
`Broekersgat` trekken. Vorig jaar is
al veel gesproken over de vernieuwde
route. Om diverse organisatorische redenen zal de bonte stoet niet meer via
de Rijksstraatweg en Molenallee door
het dorp Wilp rijden. Dat betekent ook
dat de doorkomsttijden in de dorpen zullen wijzigen. De start van de optocht is
op de hoek Kneuterstraat-Knibbelallee
in Wilp. Vanaf de Kneuterstraat zal de
optocht linksaf langs Pampus richting
de Posterenk gaan. Aan het eind van de
Knibbelallee draait de optocht linksaf de
Posterenk in, om vervolgens via de vertrouwde route, Zwarte Kolkstraat, naar
het eindpunt in Wilp-Achterhoek te gaan.
De verwachte doorkomsttijden staan
aangegeven op de routekaart.

Grotere feesttent

Bij de start is de route feestelijk aangekleed en bij Pampus zal de doorkomst
mooier en gezelliger worden, zo is er een
speciale “koter-corner” ingericht waar
de kinderen zich kunnen vermaken tijdens het wachten op de optocht. Uiteraard zijn er ook voor de volwassenen
de nodige faciliteiten en kan er ook voor
de inwendige mens worden gezorgd.
De prijsuitreiking zal als gebruikelijk
plaatsvinden in de tent bij het eindpunt
in `Broekersgat.`Vorig jaar was er al
sprake van een andere opzet met een

grotere tent. Er is besloten dit jaar de
tent nog een stukje groter te maken met
daarnaast de nodige videoschermen,
zodat alle deelnemers en het publiek de
prijsuitreiking goed kan volgen. Daarnaast draagt deze grote feesttent er letterlijk aan bij dat de deelnemers tijdens
de prijsuitreiking een podium krijgen wat
ze verdienen.

Wie goed wil eten voorafgaande aan een
leuke optocht en daarmee ook nog eens
het goede doel wil steunen, kan een bestelling doorgeven voor vrijdag 21 februari. Be-

Tijdens de optocht in Klarenbeek heeft het
Alpe d’ HuZes team een stand ingericht bij
Bike Totaal Wolters, waar naast bovengenoemde broodjes nog veel meer lekkers te
verkrijgen is.
Het Alpe d’HuZes team Klarenbeek bestaat
dit jaar uit Henk & Jan Groot Koerkamp,
André & Janneke van Gurp, Hans Smolders,
Gemma de Winkel, Leon & Iris Borgonjen
en André & Erin Wolters. Deze groep fietst
op 4 juni 2020 de beroemde Nederlandse
berg Alpe d’Huez in Frankrijk op om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding.

Route

De route start om 12:30 uur op de hoek
Kneuterstraat-Knibbelallee, hierna zal
de optocht omstreeks 13:00u bij de
Molenallee zijn om linksaf richting Posterenk te gaan. Om 13:35u zal de bonte
stoet onder het viaduct door trekken en
rond 14:00u wordt deze verwacht bij de
kruising Hildestraat-Zwarte Kolkstraat.
Om 14:30u zal de optocht de Tienmorgen en Sluinerweg oversteken en is
de verwachte aankomst in Broekersgat (Wilp-Achterhoek) bij de tent rond
14:45u. Parkeermogelijkheid en snackwagens Ook staat op de routekaart
duidelijk aangegeven waar men kan
parkeren, hier zijn meerdere gelegenheden voor. Denk er wel aan dat parkeren
€2,- per voertuig kost. De organisatie
roept op om zoveel als het kan per fiets
te komen. De sluitingsdatum voor inschrijven als deelnemer aan de optocht
is reeds geweest. Toch is het nog mogelijk om mee te doen. Hiervoor zijn er de
“last minute deals”. Voor “kleine” loopgroepen bestaat er de mogelijkheid om
zich nog aan te melden. Dus kriebelt het
en heb je een creatief idee, maar je nog
niet aangemeld. Geen nood, ga naar de
website www.pampus-lollebroek.nl en je

GEEN FOEKEPOTTERIJ WILP
WILP.- Traditiegetrouw organiseert obs Hagewinde ieder jaar de Foekepotterij. Deze
collecte voor het Rode Kruis zou in principe plaatsvinden op 25 februari, de dinsdag voor Aswoensdag. Op de laatste dag van carnaval komen kinderen in de basisschoolleeftijd verkleed langs de deuren van Wilp. Dit jaar valt de Foekepotterij in een
schoolvakantie. Hierdoor is het voor de school niet mogelijk om het te organiseren.

KANTINE PPSV BUSSLOO
GEOPEND TIJDENS OPSTELLEN
CARNAVALS OPTOCHT WILP
BUSSLOO.- Op zondag 23 februari zal PPSV Bussloo haar kantine geopend hebben voor de deelnemers van de carnavalsoptocht Pampus-Lollebroek. Deelnemers
kunnen in de kantine terecht voor koffie, thee, frisdrank, tosti’s en een broodje
worst. De kantine is geopend van 10:00 tot +- 13:00 uur. Ook is het mogelijk om
gebruik te maken van de toiletten.
Je kunt de kantine van PPSV Bussloo vinden aan Kneuterstraat 16 (t.h.v kruispunt
Kneuterstraat/Breuninkhofweg).
Graag tot dan!

kunt je alsnog aanmelden. Zoals elk jaar
is het weer een grote uitdaging geweest
om meer dan 140 vrijwilligers bereid te
vinden om mee te helpen tijdens deze
optocht. De Optochtcommissie is een
samenwerking tussen Stichting Pampus
en C.V. de Lollebroek en is verantwoordelijk voor de organisatie van de carnavalsoptocht.

Voorafgaande aan de carnavalsoptocht
kunnen deelnemers aan de optocht broodjes hamburger bestellen. Het Alpe d’HuZes
team bezorgt deze zelfs bij de carnavalsgroepen tijdens het opstellen tussen 11.30
en 13.00 uur.

stellen kan door te mailen naar mila2000@
planet.nl of te appen naar 06-12992662. De
broodjes kosten € 2,50 per stuk.

21 - 22 - 23

februari

2020
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20.00 - 1.00 uur
met Kappie
DJ Con Nalez
De Paloma’s

CROSS TONEEL RODEO CARNAVAL
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15.00 - 1.00 uur
met DJ Luppie
Dennis Wiltink

CROSS TONEEL RODEO CARNAVAL

Kunnen wij dat maken? Nou en of!

ZONDAG
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Optocht b
Hele weekend gratis
entree, behalve zondag
avond € 10, leden gratis.
Minimum leeftijd
zondagavond 14 jaar.
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BB’s Partyshow
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20.oo - 1.00 uur
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DJ Con Nalez
y
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Gemeentelijke informatie

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

Laadpalen voor elektrisch rijden aanvragen

gemeenteraad

Gratis cursus'Politiek Actief'
De gemeente Voorst biedt (inmiddels voor de 4e keer) de cursus 'Politiek Actief' aan. De cursus is
bedoeld voor iedereen die er over nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet
wat de mogelijkheden zijn. Of u na de cursus deze stap ook daadwerkelijk zet is uiteraard geheel
aan u zelf. De cursus wordt verzorgd door de griffie van de gemeente Voorst. En het mooie is: de
cursus is gratis!
De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten in het gemeentehuis van Voorst in Twello (tijdelijke huisvesting
aan Hietweideweg 20). De cursus bestaat uit zeven avonden wisselend op woensdag en donderdag
(11 maart, 19 maart, 26 maart, 1 april, 9 april, 15 april en 22 april). Kennis en vaardigheden wisselen
elkaar af op een leuke en ontspannen manier. Ook maakt u kennis met raadsleden en daarnaast
woont u een raadsvergadering bij. Én we gaan met elkaar debatteren, waarbij een debattrainer en
Debatclub Haantje de Voorste de groep begeleiden.

Meer informatie

voorst.nl/politiekactief
Aanmelden: griffie@voorst.nl of 06-25 47 13 94.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de ronde-tafelgesprekken
of een brief of e-mail sturen aan de raad. Het adres van de raad is: raad@voorst.nl of Postbus 9000,
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 2 maart 19.30 uur
maandag 16 maart 19.30 uur

ronde-tafelgesprekken
raadsvergadering

gemeentehuis Twello (let op: Hietweideweg 20)
gemeentehuis Twello (let op: Hietweideweg 20)

Elektrisch rijden is populair, ook in
de gemeente Voorst. De gemeente
stimuleert deze ontwikkeling omdat elektrisch vervoer bijdraagt aan
de duurzame ambities van de gemeente Voorst. Inwoners kunnen
via openbaarladen.nl een publieke
laadpaal aanvragen.

Al 1500 keer gebruikt

De openbare laadpalen in de gemeente Voorst zijn al 1500 keer
gebruikt door 280 eigenaren van
een elektrische auto. Dit betekent
een CO2 reductie van ongeveer
13.0000 kg.

Actuele laadpalen

Bleriotstraat
Op korte termijn komt er ook
een laadpaal aan de Molenweg in
Terwolde.

Openbare laadpaal aanvragen

Inwoners van de gemeente Voorst
kunnen via openbaarladen.nl een
publieke laadpaal aanvragen. Ecotap plaatst de laadpaal in samenwerking met Allego. Op dit moment
betalen de gebruikers van deze
nieuwe laadpalen de laagste prijs
van Europa. Bij de aanvraag van een
laadpaal is het belangrijk om aan
de volgende eisen te voldoen:
■ de laadpaal is publiekelijk te gebruiken en staat dus op openbaar
grondgebied
■ er staat geen laadpaal binnen een
afstand van 250 meter van de aangevraagde locatie
■ u woont, of werkt minimaal 20
uur per week, in de gemeente
Voorst.

In de gemeente Voorst staan op
dit moment laadpalen:
■ in Klarenbeek: Bosweg
■ in Wilp: Orgelakker
■ in Twello: gemeentehuis,
zwembad De Schaeck, Jachtlustplein, Barteldplein en Frans
Halsstraat
Meer informatie:
■ in Voorst: Kervelstraat
■ in Teuge: Hessenlaan en openbaarladen.nl ■

Informatiebijeenkomst over V1 naast A1

Informatie

Heeft u vragen? Hiervoor kunt u terecht bij raadsgriffier, Bernadette Jansen 0571-27 92 17 en
locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties.
De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ en hieronder:
▪ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
▪ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
▪ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
▪ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl / 06-53 67 85 62
▪ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl
▪ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
▪ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via m.suelmann@voorst.nl / 06-37 31 54 22
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken

Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U ontvangt dan bij
nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link
naar de vergaderstukken.

Voorster Energie Strategie in uw dorp
ster Energie Strategie? Of wilt u
graag in gesprek over de resultaten? Kom dan naar één van de
onderstaande inloopdagen in de
dorpen. De beleidsmedewerker
duurzaamheid is hierbij aanwezig, dus u bent ook hartelijk welkom als u vragen heeft over het
verduurzamen van uw woning!
▪ Voorst: donderdag 20 februInloopdagen in de dorpen ari 14.30 tot 17.00 uur in De
Wilt u meer weten over de Voor- Benring
Er wordt hard gewerkt aan een
Voorster Energie Strategie. In de
Voorster Energie Strategie staan
de uitgangspunten voor het
duurzaam opwekken van zonen windenergie in de gemeente
Voorst. De resultaten die er nu
liggen zijn ingebracht door onze
inwoners.

▪ Terwolde: vrijdag 21 februari
14.00 tot 16.00 uur in d’Olde
Schole
▪ Nijbroek: dinsdag 25 februari
09.30 tot 11.30 uur in Dorpshuis
De Arend
▪ Klarenbeek: woensdag 26 februari 10.00 tot 12.00 uur in
MFC Klarenbeek
Meer informatie:
voorst.nl/nl/duurzaamheid/
voorsterenergiestrategie ■

Bij de werkzaamheden voor de
verbreding van de A1 is een
V1 gevonden. Deze V1, een
onbemand straalvliegtuig met
springstof, ligt ter hoogte van
Wilp op Deventer grondgebied,
en is nog grotendeels intact. De
planning is dat de V1-bom op
zondag 8 maart wordt ontmanteld. Deze week wordt duidelijk
hoe de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) dit veilig
kan doen. Hierover informeren
wij eerst alle belanghebbenden (omwonenden) tijdens een
eerste informatiebijeenkomst.
Deze belanghebbenden zijn
hiervoor inmiddels uitgenodigd
per brief. Overige belangstellenden zijn welkom tijdens een
tweede informatiebijeenkomst
op maandag 24 februari. Beide
avonden hebben een identiek
programma.

Informatiebijeenkomst
24 februari

De gemeenten Voorst en Deventer organiseren in samenwerking
met de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), de Explosieven Op-

ruimingsdienst Defensie (EOD),
de Politie, Rijkswaterstaat, de
brandweer en de GHOR een informatiebijeenkomst op maandag 24 februari. U bent hartelijk welkom. De bijeenkomst is
van 19.30 uur tot 21.30 uur in
Sportcomplex Jachtlust, Jachtlustplein 7 in Twello. De inloop
met een kopje koffie of thee is
vanaf 19.00 uur.

Programma

Burgemeester Jos Penninx
opent, mede namens de burgemeester van Deventer (Ron
König) de informatieavond. Het
eerste deel van de avond is plenair, het tweede deel van de
avond is er de mogelijkheid om
één op één vragen te stellen aan
de verschillende instanties.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de
gemeentelijke online mediakanalen (gemeente Deventer en
gemeente Voorst). Kijk op
www.deventer.nl/vondst. Of bel
met de gemeente Deventer:
14 0570. ■

voorstwijzer
Bekendmakingen/
publicaties
Week 08: 19-02-2020

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op overheid.nl. Dit
gebeurt dagelijks. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties
die wij al op overheid.nl hebben geplaatst.
Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 10 februari 2020 tot en met
vrijdag 14 februari 2020.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status/datum

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bongerdskamp 11 in Voorst

Vieren verjaardagsfeest op 18 juli 2020 van 20-1 uur

Vergunning verleend

BW-2020-0011

Breestraat 46 in Voorst

Verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend
29-1-2020

Z-20-01443_2020-08604

Kerklaan 2A in Twello (start/finish)

Houden Avondfietsvierdaagse 2020 op 8 juni 2020, 9 juni 2020, 10
juni 2020 en 11 juni 2020 alle avonden van 18.30-21 uur

Vergunning verleend

BW-2020-0006

Knibbelallee 3 in Wilp

Houden MEGA Carnavals Party Pampus op 21 februari 2020 van 20-1
uur en 23 februari van 12-18 uur

Vergunning verleend

BW-2019-0258

Rijksstraatweg 145 in Voorst

Houden muziekavond voor leden op 4 juli 2020 van 18-1 uur

Vergunning verleend

BW-2019-0189

Wellinkhofweg 13 in Terwolde

Verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend
10-2-2020

Z-20-00365_2020-09018

Gronduitgifteregeling koopwoningen 2020 gemeente Voorst

Vastgesteld
4-2-2020

Z-20-00939_2020-08760

Veranderen activiteiten

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-001534

Breestraat 42 in Voorst

Uitbreiden woning

Ontwerpvergunning

SXO-2019-1188

Dalkweg 1 in Klarenbeek

Bouwen woning (wijzigingsaanvraag op SXO-2019-0633)

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0080

Dernhorstlaan 9A in Twello

Bouwen bijgebouw (wijzigingsaanvraag op SXO-2018-0562)

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0082

Duistervoordseweg 104 in Twello

Plaatsen dakopbouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0069

Kerklaan 12 in Twello

Intern verbouwen voor extra klaslokaal en vervangen dakbedekking

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0072

Kneuterstraat 42 in Wilp

Jaarrond openstellen van camping en realiseren 13 camperplekken

Aanvraag ontvankelijk

SXO-2020-0061

Kuiperstraat 9 in Terwolde

Uitbreiden woning en herbouwen bijgebouw

Proceduretermijn
verlengd

SXO-2019-1240

Rijksstraatweg 76 in Voorst

Kappen boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0079

Twelloseweg 77A in Terwolde

Kappen boom

Vergunning verleend

SXO-2019-1205

Voordersteeg (kad. VOO S 883) in
Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0075

Wellinkhofweg 12 in Terwolde

Plaatsen zonnepanelen (grondopstelling)

Vergunning verleend

SXO-2020-0048

Wellinkhofweg 14 in Terwolde

Restaureren varkensschuur en herbestemmen naar groepsaccommodatie met slaapgelegenheid

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0062

Westererf ong. (kad. NBK B 2191 en
NBK B 2192) in Nijbroek

Bouwen twee woningen

Aanvraag ontvangen

SXO-2020-0073

Kerklaan 12 in Twello

Verwijderen asbesthoudende dakleien en overige asbesthoudende materialen

Melding ontvangen

SXO-2020-0071

Kruisvoorderweg 4 in Twello

Verwijderen asbesthoudende daken van twee schuren

Melding ontvangen

SXO-2020-0066

Melkleenweg 3 in Terwolde

Slopen woning

Melding ontvangen

SXO-2020-0064

Trippestraat 7 in Terwolde

Verwijderen restanten asbesthoudend plaatmateriaal

Melding ontvangen

SXO-2020-0060

Tuinstraat 24 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend dak van schuur

Melding ontvangen

SXO-2020-0076

Wilpsedijk in Wilp

Verwijderen asbesthoudend materialen uit viaduct voor verbreding A1

Melding ontvangen

SXO-2020-0065

Beleid en regelingen
Gemeente Voorst
Milieumelding
Oudhuizerstraat 16A in Klarenbeek
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Meer informatie

Wilt u meer weten over een bekendmaking/publicatie? Kijk dan
op overheid.nl en ga naar de pagina Bekendmakingen. Daar vindt
u een zoekfunctie.
Gaat het om een besluit en bent
u het niet eens met het besluit? In
de tekst van de bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk
is om een inspraakreactie, zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift in te dienen. En zo ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendmaking/publicatie niet op overheid.nl
staan? Neem dan gerust contact op
met de gemeente Voorst: 0571-27
99 11 of kom langs bij de receptie
in het gemeentehuis. Wij helpen u
graag!

Berichten over uw buurt via
overuwbuurt.overheid.nl

Snel en overzichtelijk alle ontwikkelingen in uw buurt volgen of de
officiële bekendmakingen van de
gemeente Voorst inzien? Dat is mogelijk op overheid.nl en in de app
van 'Over uw buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt
u zich aanmelden voor een e-mailservice of de app downloaden. Met
enkele stappen schrijft u zich in. U
ontvangt dan dagelijks per e-mail
een overzicht van besluiten en
andere berichten die onder meer
gemeenten, provincies en waterschappen via overheid.nl publiceren. U stelt het type bericht in en
van welke organisatie u deze berichten wilt ontvangen. Daarbij is
het ook mogelijk een afstand ten
opzichte van uw adres aan te geven. U krijgt dan bericht over de
actuele locatiegebonden bekend-

makingen/publicaties binnen de ken wij bekend op
door u aangegeven afstand.
www.voorst.nl.

WELSTAND

Volgens artikel 12 van de WoningBurgemeester en wethouders wet is deze vergadering openvan Voorst maken het volgende baar. Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Dan horen wij dat graag van u.
bekend:
Iedere maandag is er een mandaatvergadering van de welstandscommissie in het gemeentehuis in
Twello (H.W. Iordensweg 17). De
vergadering begint om 9.30 uur.

Houd er als derde belanghebbende ook rekening mee dat een ingediend bouwplan al behandeld kan
zijn in een welstandsvergadering.

De balie VROM is op werkdagen
De agenda (met daarin de lijst met geopend van 8.30 uur tot 12.15
te behandelen bouwplannen) ma- uur, 0571-27 93 35.

voorstwijzer
Fietsverlichtingscampagne ‘Ik val op!’
USB-kabeltje uit aan de fietsers.
Jongeren die wel met goede verlichting fietsen maken kans op
een mooie prijs. De ‘Ik val op!’
campagne wordt in opdracht van
het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland
uitgevoerd.

Gemeentehuis vrijdag 28 februari gesloten tijdens verhuizing
en de balie Bouwen ook op donderdag 27 februari gesloten

van 08.30 uur tot 12.15 uur en
informeert u graag over bouwen, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en
gronduitgifte.

Vanaf 2 maart welkom op
de tijdelijke locaties

Goed zichtbaar

Op donderdag 20 februari bezoekt het campagneteam van
‘Ik val op!’ van 17.30 uur tot
20.30 uur de gemeente Voorst
bij SV Twello aan de Zuiderlaan
5 in Twello. De gemeente Voorst
levert graag een positieve bijdrage om de bewustwording van
goede fietsverlichting bij jongeren te verhogen. Goede fietsverlichting is belangrijk voor de
veiligheid van fietsers én andere
weggebruikers. Vaste verlichting
is de norm. Als de vaste verlichting even niet werkt, dan deelt
het campagneteam gratis oplaadbare fietslampjes met een

Uit onderzoek blijkt dat het risico voor fietsers om in het donker slachtoffer te worden van een
ongeval met zeker 20% afneemt
bij goed werkende fietsverlichting. Steeds meer mensen zijn
zich hier bewust van en zorgen
dat zij met goede fietsverlichting
zichtbaar zijn. Echter, van de
jongeren tussen de 12 en 24 jaar
maakt slechts de helft gebruik
van werkende fietsverlichting.
En jongeren tussen de 12 en 18
jaar hebben vaak wel fietsverlichting, maar doen deze niet aan. De
jongeren tussen de 18 en 24 jaar
hebben vaak geen werkende verlichting, repareren de verlichting
niet en nemen ook geen vervangende verlichting mee. ■

Gratis opfriscursus verkeer voor senioren

Vanaf 2 maart 2020 is de gemeente geopend op de volgende
tijdelijke locaties:
In verband met de tijdelijke verhuizing van de gemeente, het
politiesteunpunt en de Cleantech Regio naar de Hietweideweg
20 (oudbouw Veluws College) in
Twello, is het gemeentehuis aan
de H.W. Iordensweg 17 op vrijdag 28 februari 2020 gesloten.
De gemeente is die dag wel telefonisch bereikbaar via 0571-27
99 11 (van 08.30 tot 14.00 uur).
Uitsluitend voor de aangifte van
geboorte of overlijden is de burgerlijke stand deze vrijdag van
09.00 tot 10.00 uur geopend.
De balie Bouwen verhuist al een
dag eerder en is daarom op donderdag 27 en vrijdag 28 februari
gesloten en ook niet telefonisch
bereikbaar deze dagen. De locatie van het sociaal domein in
het Kulturhus, Jachtlustplein 11
in Twello is gewoon geopend van
08.30 tot 12.30 uur.

Laatste verhuisdag

Vanaf half januari staan geregeld
de verhuiswagens voor de deur
aan de H.W. Iordensweg 17 en
wordt er flink gesjouwd met verhuisdozen en meubilair. Aanleiding voor de verhuizing zijn de
werkzaamheden voor de renoVeilig Verkeer Nederland (VVN)
organiseert in maart een opfriscursus voor senioren van 65 jaar
en ouder in de gemeente Voorst.
In twee bijeenkomsten van twee
uur praat een gecertificeerde
voorlichter van VVN de senioren
bij over de nieuwste ontwikkelingen. Dit helpt senioren langer
mobiel te blijven en ook in de
toekomst veilig aan het verkeer
deel te nemen.

Cursusinformatie

De eerste cursusavond is op
dinsdag 17 maart en de tweede cursusavond op dinsdag 24
maart. Beiden avonden starten om 19.00 uur en eindigen
om 21.00 uur in Gebouw Irene,
Dorpsstraat 8 in Twello. U wordt
op beide cursusavonden verwacht. De gratis cursus heeft
een informatief karakter, er is
geen examen. VVN geeft deelnemers ook de mogelijkheid een
individuele praktijkrit met hun

eigen auto te maken. De eigen
bijdrage voor deze praktijkrit is
€ 15. U maakt met een ritbegeleider een rijvaardigheidsrit van
circa 40 minuten waarbij u tips
en adviezen krijgt. Meer informatie over deze mogelijkheid
ontvangt u na aanmelding voor
de opfriscursus.

Aanmelden

VVN adviseert geïnteresseerden
zich zo spoedig mogelijk aan te
melden via vvn.nl/agenda of door
te mailen naar steunpuntoost@
vvn.nl onder vermelding van VVN
Opfriscursus Voorst. Er is altijd
grote belangstelling en het aantal
deelnemers is beperkt. Vermeld
ook uw naam, adresgegevens,
geboortejaar en telefoonnummer
bij uw aanmelding en of u interesse heeft voor de praktijkrit. U
ontvangt 1 week voor aanvang
van de opfriscursus een bevestigingsbrief. Meer informatie: vvn.
nl/agenda en 0575-51 01 44. ■

vatie van het gemeentehuis. Op
vrijdag 28 februari is de grote
finale van het verhuiswerk. Dan
verhuizen de laatste medewerkers, waar onder de medewerkers van Publiekszaken, naar de
tijdelijke locatie aan de Hietweideweg 20. De ervaring van de
afgelopen weken is dat de verhuizing veel onrust en geluidsoverlast met zich meebrengt.
De gemeente vindt een goede
kwaliteit in de dienstverlening
aan haar inwoners erg belangrijk. Daarom is besloten om deze
laatste verhuisdag het gemeentehuis te sluiten voor publiek.

Balie Bouwen donderdag
27 en vrijdag 28 februari
gesloten

De medewerkers van de balie
Bouwen verhuizen al een dag
eerder, op donderdag 27 februari. De balie Bouwen is daarom
op donderdag 27 en vrijdag 28
februari 2020 gesloten en deze
dagen ook niet telefonisch bereikbaar. Vanaf 2 maart bent u
hartelijk welkom op de tijdelijke locatie aan de Hietweideweg
20 in Twello. De balie Bouwen
is dan op werkdagen geopend

Locatie 1: Oudbouw
Veluws College

Hietweideweg 20
7391 XX Twello
0571-27 99 11
Openingstijden Burgerzaken:
maandag 8.30 - 14.00 uur en
17.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 8.30 14.00 uur
Afhalen paspoorten, ID-kaarten
en rijbewijzen:
maandag 8.30 - 20.00 uur
dinsdag t/m donderdag 8.30 16.00 uur
vrijdag 8.30 - 14.00 uur
Openingstijden overige afdelingen gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.30 –
12.15 uur

Locatie 2 (sociaal domein): Kulturhus

Jachtlustplein 11
7391 BW Twello
0571-74 51 11
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.30 –
12.30 uur
Postadres (blijft ongewijzigd):
Postbus 9000
7390 HA TWELLO ■

Sleuteloverdracht bij residentie ‘het Krakershol’ in Klarenbeek
Komend weekend barst het carnaval weer los. Natuurlijk gaat dit
feest ook in de gemeente Voorst
niet onopgemerkt voorbij. Dit
jaar levert carnavalsvereniging De
Neutenkrakers uit Klarenbeek de
gemeenteprins: Prins Patrick van
Las tot Lastig.

te aan Prins Patrick van Las tot
Lastig die hiermee voor vier dagen
de hoogste gezagdrager binnen de
gemeente is. De sleuteloverdracht
vindt plaats bij residentie ‘Het Krakershol’ in Klarenbeek.

CV Voorst uit Voorst en de Optochtcommissie Pampus-Lollebroek uit Posterenk/Wilp.

Haringhappen

Het haringhappen is op woensdag
26 februari 2020 om 20:30 uur
bij residentie ‘Het Krakershol’, De
Carnavalsverenigingen
Bij de sleuteloverdracht zijn dele- Klaarbeek in Klarenbeek.
gaties uitgenodigd van Stichting
Sleuteloverdracht
Op vrijdag 21 februari om 16:00 Pampus uit Posterenk/Wilp, CV De De gemeente voorst wenst alle
uur overhandigt burgemeester Jos Lollebroek uit Wilp-Achterhoek, carnavalsvierders een fijn carnaPenninx de sleutel van de gemeen- CV De Vrogge Ruiers uit de Vecht, val, alaaf! ■

Nieuwe werkwijze inzien bouwdossiers per 2 maart
Een bouwdossier of omgevingsvergunning van een pand, gebouw
of perceel is bij de gemeente in te
zien. Met de tijdelijke verhuizing
vanaf 2 maart 2020 naar de Hietweideweg 20 in Twello is ons ar-

chief niet meer in hetzelfde pand
aanwezig en zijn de dossiers dus
niet direct beschikbaar voor inzage.
Wilt u een bouwdossier inzien? Zorg
dan dat u tijdig de inzage aanvraagt
bij de gemeente: stuur een e-mail

naar bouwdossier@voorst.nl , of
bel 0571-27 93 35. Het bouwdossier ligt dan na drie werkdagen
klaar voor inzage in het tijdelijke
gemeentehuis aan de Hietweideweg 20 in Twello. ■

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
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SNUFFELSTAGE VOOR JONGE WANDELAARS

MOGELIJK GEMAAKT DOOR LIONS CLUB VOORST

REGENBOOG

Als de zon schijnt, dan zie je niet altijd een regenboog. Wij ervaren zonlicht als wit
licht, maar eigenlijk bestaat zonlicht uit allerlei verschillende kleuren licht. Die
kleuren zien we pas als het witte zonlicht wordt gebroken door bijvoorbeeld regendruppels. Als die kleuren zichtbaar worden, zien we een regenboog regen.
Een regenboog is dus een boog die je in de lucht ziet als er vochtigheid in de
lucht zit: denk aan regen. Daar schijnt dan fel licht door, denk aan de zon.
Vroeger wisten de mensen nog niet helemaal precies wat een regenboog nou
eigenlijk was. Ze dachten dat een regenboog een teken van de goden was. In
Noorwegen en in Zweden dachten ze dat een regenboog een brug naar de hemel was en de Grieken dachten dat een regenboog een godin was, die ze Iris
noemden. In Ierland hadden de leprechaunen (kabouters) ook vaak regenbogen
bij zich. Zij geloofde dat aan het eind van de regenboog een pot goud stond.

KLARENBEEK.- Om er voor te zorgen
dat jongeren meer in beweging komen
heeft Lions Club Voorst haar ondersteuning toegezegd aan het initiatief van
SC Klarenbeek om in het wandelevenement van 20 en 21 maart ook een
10 km route op te nemen. In het betreffende weekend vind in Klarenbeek
de bekende Kennedymars en Long
Distance Walk plaats. Jongeren die niet
aangesloten zijn bij een reguliere sportvereniging en dus daarom geen drive

hebben om te gaan bewegen wordt de
mogelijkheid geboden om eens aan de
wandelsport te snuffelen. Alleen, maar
ook in groepsverband, is het mogelijk
om mee te wandelen over een afstand
van 10 km. Dit is een deel van de vierde
lus van de eerder genoemde Kennedymars. Je loopt door de mooie natuur en
maakt mee wat ook de wandelaars van
de lange afstanden ook meemaken. Er
zit een rustpost ongeveer halverwege
de tocht waar eten en drinken beschikbaar is. Alle jongeren onder 16 jaar mogen dankzij de Lions Club Voorst gratis
mee doen en krijgen na afloop van de
uitgelopen tocht ook een herinneringsmedaille. Ook oudere wandelaars mogen natuurlijk de 10 km lopen. Zij kunnen deelnemen volgens de reguliere
deelnemersvoorwaarden. Starten voor
de Lions Voorst 10 km Loop kan tussen
9.00 en 12.00 uur.
Naast de 10 km is er in de ochtend ook
de mogelijkheid voor “Rondje Klaren-

beek” met de afstanden 20 en 40 km.
Inschrijven hiervoor kan vanaf 7 uur
in de morgen in MFC Klarenbeek. Zeer
mooie routes waarbij o.a. de oever van
de IJssel en het station van de Veluwse
Stoomtrein Maatschappij worden aangedaan. Afstanden voor de wandelaar
die er eens lekker op uit wil. Dit zijn mogelijk trainingsafstanden voor bijvoorbeeld de Vierdaagse van Nijmegen. Op
elke 7 km is er een rustplaats waar eten
en drinken beschikbaar zijn.
Het bovenstaande is een onderdeel
van de Kennedymars en Long Distance
Walk. Op Vrijdag starten de LDWalkers
voor hun 110 km en om 22.00 uur vertrekken de KM wandelaars voor hun 80
km. Daarnaast vertrekken ook de deelnemers aan de “Nacht van Klarenbeek”.
Wandelafstanden van 60, 40 en dit keer
voor het eerst ook 20 km in de nacht.
Aanmelden hiervoor kan via
www.scklarenbeek.nl/kennedymars.

KINDERCOACHPRAKTIJK BIJ MONIQUE:
KINDERCOACHING IN DE NATUUR

Later werd alles wat moderner en werden de mensen slimmer en als ze een
regenboog zagen waren ze heel blij omdat het heel erg mooie kleuren had. Sommige mensen zeggen nu ook nog wel eens dat aan het einde van de regenboog
een pot met goud staat. Maar dat is bijgeloof.
Soms zie je twee regenbogen tegelijk. Een regenboog zie je duidelijk. Die is fel.
De tweede regenboog is minder vel en is vaak iets groter. Bij de oorspronkelijke
regenboog zijn de kleuren op de goede volgorde, namelijk: rood, oranje, geel,
groen, blauw, indigo, violet. Bij de tweede regenboog zijn de kleuren andersom.
De buitenste laag is dan blauw en de binnenste laag is rood. De volgorde is dan
dus andersom.
Voorlopig blijft het nog aan de zachte kant met het weer bij ons.
Donderdag blijft het tot de avond droog overdag een temperatuur van 9 graden.
Vrijdag zon en wolken bij dan een temperatuur van 8 graden.
Zaterdag lijkt een bewolkte dag te gaan worden maar houden we het droog bij
1 1 graden.
Zondag regen bij weer zacht met 13 graden, kortom winterweer wat is dat?
Mark Wolvenne
Terwolde
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TWELLO.- Aan de Quabbenburgerweg is
het feest: Monique Aalpoel vestigt haar
kindercoachpraktijk Bij Monique. De
kindercoachpraktijk is uniek te noemen:
de praktijk ligt middenin de natuur. Op
het woonerf van Monique en Maurits is
ruimte voor veel dieren. De dieren en de
omgeving gebruikt Monique waar nodig
bij haar coachingstraject met kinderen.
Voorster Nieuws schoof aan bij de hartelijke dame en ging op onderzoek uit wat
het bedrijf zo bijzonder maakt.

daarom eerst een pittige opleiding gevolgd. Geen half werk. Daarna zijn we
aan het bouwen gegaan. Ik wilde pas van
start als alles klopte. En dat doet het nu.
Persoonlijk vind ik dat er veel wildgroei
in coaches bestaat. Ik wilde een gedegen opleiding doen. Naast coach ben ik
gecertificeerd trainer van ‘Ik Leer Leren’.
Nog een extra aanvulling, zodat ik zowel kinderen uit het basisonderwijs als
uit het voorgezet onderwijs op weg kan
helpen’

Kindercoachpraktijk Bij
Monique. Vertel!

Je hebt een prachtige
praktijk, middenin de natuur.

Monique glimlacht. ‘Ja, een kindercoachpraktijk. Ik houd van kinderen en wij hebben er zelf vier. Ik geloof dat ieder kind
zich goed moet kunnen voelen. Daar wil
ik aan bijdragen. Het kan zijn dat een
kind even niet lekker in zijn vel zit. Door
de vele prikkels uit de omgeving of een
nare gebeurtenis, bijvoorbeeld. Door
middel van de juiste coaching help ik ouders, maar nog belangrijker, de kinderen
weer de goede richting op. Ouders moeten, na het traject, samen met hun kind
de draad oppakken. Goed contact is dus
belangrijk.’

Was dit de droom?

‘Ja. Ik wilde goed voorbereid zijn en heb

‘Dankjewel. De natuur en de dieren om
het huis gebruik ik graag met coaching.
In natuur ben je vrij, voelen kinderen zich
vrijer en dieren kunnen enorm helpen
voor kinderen. Ze kunnen een situatie
wat luchtiger maken of juist goed spiegelen. Door elementen van de natuur
te gebruiken, komen kinderen dichter
bij zichzelf. Bewegen is belangrijk, zeker
voor kinderen. Omgeving is dan bepalend. Heel anders dan in een kale kantoorruimte, als je het mij vraagt,’ vertelt
Monique.

Kun je daar een voorbeeld
van geven?

‘Sara, één van onze schapen, heeft een

tijd bij ons binnen geleefd. Zij is heel tam
en daardoor een echte knuffel. Door tijdens een sessie gebruik te maken van die
zachte aanrakingen, kun je bepaalde figuurlijke muren doorbreken. Mooi is dat.’

Wat behandel je zoal?

‘Dat is erg uiteenlopend. Dat kan van
(faal)angst tot onzekerheid zijn of van
boos gedrag tot verdriet verwerking. Als
Ik Leer Leren trainer help ik kinderen die
vastlopen op school wanneer het gaat
om bijvoorbeeld leerproblemen als motivatie, concentratie en plannen. Elk kind
is anders, elk traject is anders. Zo is ook
elke sessie per kind verschillend. Het kan
heel creatief binnen zijn, maar ook lekker
actief buiten. Elke situatie vraagt om iets
anders en een ander aantal sessies. Tussentijds vinden evaluaties plaats. Belangrijk, want de ouder heeft een belangrijke
rol in het traject. Pubers behandel je anders dan jonge kinderen. Per individu kijk
ik naar de mogelijkheden.’

En de naam?

Monique vertelt trots: ‘Mees, onze zoon,
is de jongste imker van Nederland! Wij
houden samen bijen. Vandaar de naam,
het heeft een dubbele betekenis!’
Bekijk de website van Monique op www.
bij-monique.nl

EEN EIGEN KRANT LATEN MAKEN?
VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.
MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91

ZALMFILET MET HUID

MAGERE STOOFLAPPEN

MANDARIJNEN

Schaal 2 stuks

Per 500 gram

2 netten à 1 kilo

5,-

JUMBO SPEKREEPJES OF
SPEKBLOKJES
2 verpakkingen à 250 gram

2

e
HALVE
PRIJS*

JUMBO RUNDERGEHAKT
2 schalen à 500 gram

2 VOOR

5,-

4

49

2 VOOR

3

50

Kiloprijs 8,98

KIES & MIX FRUIT
Pitloze rode druiven bak à 500 gram,
Frambozen bakje à 125 gram,
Junami appels tas à 1 kilo,
Kiwi Zespri green bakje à 3 stuks

3 VOOR

450

SAUCIJZEN, KIPKROKANT
SCHNITZEL OF SLAGERS
GEHAKTBALLEN

4,

Grootverpakking 600-840 gram

MILNER
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1

GRATIS*

Geldig van wo 29 januari t/m di 25 februari 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
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‘DIE WINTERREISE’ OMLIJST DOOR EEN NIEUW SPROOKJE
WILP.- De in Amsterdam woonachtige
sopraan Mattanja van den Bos zingt én
speelt ‘Die Winterreise’ van Franz Schubert. Dat is uniek, want gewoonlijk worden deze liederen uitgevoerd door twéé
personen: een mannelijke zanger en een
pianist. Zij neemt u mee op een intieme
muzikale reis.

STUDIERUIMTE OUDHEIDKUNDIGE
KRING BETER BEREIKBAAR
GEMEENTE VOORST.˗ De studieruimte en
archief van de OKV is ondergebracht in Hof
ten Dale, een prima ruimte met één nadeelː
Het onderkomen is op de eerste verdieping, te bereiken via een steile trap. Bezoekers maar ook medewerkers, die slecht ter
been zijn, hebben steeds meer moeite om
boven te komen of kunnen helemaal de
trap niet op.
Sinds vorige week is er een oplossing in
de vorm van een traplift! Na een paar uur
noeste arbeid was de lift gemonteerd. Een
van de oudste vrijwilligers, Jan Lubberts,
die al een paar maanden beneden in de
ruimte van de Kunstkring mocht werken
omdat hij de trap niet meer op kon, heeft
de lift ingewijd.
Onder belangstelling van alle vrijwilligers
ondernam Jan de tocht naar boven, waar
hij met luid applaus werd begroet. Natuurlijk trakteerde Jan op taart om het te vieren.

Zo heeft Schubert zelf in 1827 zijn liederencyclus onder vrienden gepresenteerd,
waarbij hij zijn lichte, hoge stem begeleidde op de piano.
De uitvoering wordt gecombineerd met
Anna Backerra’s sprookje ‘De draailier
in de sneeuw’ in twee delen, dat dit winterse verhaal spiegelt. Ze is componist
en sprookjesschrijver. Ook zal ze vóór elk
lied Mattanja’s beknopte vertaling van
het gedicht voordragen, zodat iedereen
de winterse reis goed kan volgen. De
combinatie van ‘Die Winterreise’ met het
sprookje en de vertaling maakt de muziek
toegankelijk voor iedereen vanaf 8 jaar.
Datum en tijd: Zondag 1 maart 2020 om
15:00 uur (zaal open om 14.30u)
Toegang: € 10,- contant (kinderen van 8
t/m 12 jaar gratis, jongeren t/m 18 jaar €
5,-).
Tijdsduur: ongeveer 2 x 50 minuten, met
pauze. Adres: Dorpskerk Wilp, Kerkstraat
35, 7384 AS Wilp.

WELFARE TWELLO GAAT VERDER
ALS “BEZIGE HANDEN “
TWELLO.- Aan alles komt een keer een
eind. Rode Kruis Nederland stopte eind
vorig jaar met alle sociale activiteiten,
dus ook het welfarewerk ( of welzijnswerk). In Twello waren de vrijwilligers
verdrietig en teleurgesteld, maar lieten
zich geenszins uit het veld slaan. De vrijwilligers van Welfare Twello gingen per 1
januari jl. verder onder de vlag van Stichting Trefpunt Duistervoorde en hebben
de naam aangepast naar “Bezige Handen”. “We stoppen niet omdat het veel te
mooi is ” aldus twee van de vrijwilligers
t.w. Diny Debets en Mieke Hafkamp. Het
uitgangspunt is ook niet veranderd: onder begeleiding van vrijwilligers kunnen
liefhebbers op de dinsdag- of donderdagmorgen samen leuke dingen doen

en maken. Bezige Handen nodigt u
graag uit om eens een ochtend bij deze
recreatieve activiteiten te komen kijken.
Dat kan op elke Dinsdagmorgen van
09.30 tot 11.30 of Donderdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 bij Trefpunt Duistervoorde aan het Sint Maartenserf 85 in
Twello. De vrijwilligsters vinden het belangrijk dat u er eens uit bent en gezellig
met leeftijdsgenoten kunt praten en ook
nog eens creatief bezig kunt zijn.

PAGINA 15

OUD PAPIER INZAMELING
WELSUM.- De mensen van de Welsumse Zang- en Toneelvereniging Harmonie en van de Sportvereniging Welsum hebben weer een rooster opgesteld
van de data dat zij in Welsum en ommelanden oud papier en oude metalen
komen inzamelen om de respectievelijke clubkassen te spekken.
Zaterdag 7 maart inzameling papier.
Zaterdag 2 mei inzameling papier + oud ijzer.
Zaterdag 4 juli inzameling papier.
Zaterdag 3 oktober inzameling papier + oud ijzer.
Zaterdag 12 december inzameling papier.

THE COSTUME MARKET

Wat doen wij zoal?

Breien, haken, 3D-kaarten maken, borduren maar vooral gezellig koffie/thee
drinken.
Wie wil dit nu niet?

OEFENING EN STICHTING HULDIGT TROUWE LEDEN
NIJBROEK.- De Christelijk gemengde
zangvereniging “Oefening en Stichting”
heeft dinsdagavond 11 februari j.l. haar
jaarlijkse ledenvergadering gehouden
in dorpshuis De Arend en vijf leden
gehuldigd. Willie Bonhof – Stegeman,
Miep Stegeman – Mekelenkamp, Jannie
van Mossel – Berends, Mieke Pannekoek – Vos en Wim van der Snel waren
allemaal 45 jaar lid van het koor. Het
koor heeft 41 leden, waarvan er 20 uit
Nijbroek komen en de andere 21 rond
Nijbroek.

Zittend v.l.n.r. Willie en haar schoonzuster Miep en
staand v.l.n.r. Mieke, Wim en Jannie.

Het koor hoopt dit jaar vijf keer op te
treden: 2 juni in De Speulbrink in Vaassen, 13 december bij de oecumenische
kerstzangdienst in de Vecht en nog drie
keer in de Nicolaaskerk van Nijbroek
n.l. 12 april, 25 oktober en 25 december. Het koor hoopt volgend jaar, 12
november 2021 haar 85- jarig bestaan
te vieren met o.a een concert in de kerk
van Nijbroek. De leeftijd van de leden
speelt echter een steeds grotere rol in
het voortbestaan van het koor. Daarom
zijn zij op zoek naar nieuwe leden. Hebt
u zin om eens een avond te komen luisteren of misschien wel meedoen, dan
wordt u van harte uitgenodigd op een
dinsdagavond in het dorpshuis, waar
zij repeteren van 19.45 uur tot 21.45
uur. Het koor staat onder leiding van
Lucas Dalhuisen en de sfeer in het koor
staat op hoog niveau en de opkomst
van de leden is uitstekend.

VOORST.˗ Op zondag 1 maart, van 10.00
uur tot 16.00 uur, zal de tweede editie
plaatsvinden van The Costume Market in
het Dorpshuis in Voorst.
The Costume Market is een markt waar
particulieren en enkele kleine bedrijven
hun (tweedehands) kostuums, accessoires en materiaal te koop aanbieden.
Er is een enorm gevarieerd aanbod. Van
fantasy, historisch, steampunk, theater,
cosplay en re-enactment kostuums tot
vele kostuumaccessoires zoals schoenen,
hoeden, pruiken, vleugels, sieraden en

props. Maar ook stoffen en fournituren
zullen niet ontbreken.
Met 30 kramen is er voor iedereen wat
te vinden. Ben je een festivalbezoeker,
reenactor, een amateur toneel/musical
vereniging, kostuumverhuur of ga je gewoon zelf graag verkleed? Kom snuffelen
tussen al dat moois en ontmoet gelijkgestemden.
Voor meer informatie kan je terecht op de
Facebookpagina: facebook.com/thecostumemarket. Entree is € 3,-, parkeren € 1,-.

OPRICHTING KOOR
TWELLO.- Kun je zingen, zing dan mee!
Bij voldoende deelname start op 2 april
om 14.00 uur in de Klepel
Kerklaan 18 te Twello, een nieuw koor
voor mannen en vrouwen 55+ die graag
komen zingen, o.l.v. dirigent Hans Mol.
Een onafhankelijk koor dat liederen
zingt uit een breed repertoire, en probeert de leemte op te vullen die is ont-

staan door het verdwijnen van het Seniorenkoor.
Meld je aan voor 20 maart a.s. bij het
oprichting comité, en je hoort verder
van ons.
Marietje IJsseldijk; 0571-274197.
Annie Berendschot; 0571-271426.
Gree Koekkoek; 055-3231213, of e-mail;
leoengree@upcmail.nl

VALENTIJN

Het is vrijdag 14 februari, je geniet van je vrije middag en loopt twee
mannen tegen het lijf. De ene met een emmer rozen, de ander met
een fotocamera. En terwijl ze liefdevol naar je kijken, wordt je een
roos aangeboden. Wat doe je?

Herman & Jan
Ze kwamen er speciaal voor
terug naar de markt om hun
roos op te halen (waren jullie
toevallig stiekem even de
kroeg in gevlucht?). Herman
en Jan zijn zwagers, veel meer
valt er niet te vertellen. En Jan
mocht van ons z’n muts ophouden
tijdens het fotograferen.

Je rent weg, klimt in de hoogste boom, stuurt de hond op ze af óf … je
geeft antwoord op de vraag; en wat betekent Valentijnsdag voor jou?
Met dank aan alle deelnemers als ook degenen, waar we wel mee
spraken maar zichzelf niet mooi genoeg vonden voor een foto.

Gerrit
Zijn vrouw en hij hebben een
afspraak; géén viering van
Valentijn. Maar waarom dan
Gerrit? ‘Mijn vrouw is de 15e

jarig, dán is het feest!’

Ilse & Els
Raimond riep ons toe
vanuit zijn zaak; ‘de meiden
verdienen zéker een roos!’
Ilse en Els, jullie werkgever
heeft er kaas van gegeten!!
Fijne meiden, toﬀe peer!

Ilse & Bert
De kinderen gaan hun liefde
op Valentijnsdag vieren in
het restaurant en worden
er door Bert en Ilse naar toe
gebracht. Hoe lief!! Stiekem
denken we, dat de chauﬀeurs
ook zullen genieten van een

avondje thuis met z’n tweeën.

Wil
Wil krijgt regelmatig bloemen
van haar man. Nu hij er
niet bij was, namen wij die
taak even van hem over.
Complimenten voor meneer

Wil, want ze is erg trots op u!

Joke
‘Als je elkaar iets wilt geven,
kan dat iedere dag’. We zijn
het hélemaal met je eens
Joke! En volgende keer gaat
ze eerst naar de kapper, dan
mogen we haar hélemáál
fotograferen.

Ria, Diny &
Jannie

Ria, Diny en Jannie moesten
er even over nadenken of
hun gezichten wel in de krant
konden. Al loopt de bezorging
niet helemaal vlekkeloos, ze

vinden het Voorster Nieuws
een geweldig ﬁjne krant. Fijn
compliment, dus dikke rozen voor
de dames en wij zullen de bezorger
nog eens onder z’n kontje kicken.

Grietje & Joop
Het is iedere dag
Valentijnsdag voor Grietje en
Joop. Dát zijn een heleboel
rode rozen per jaar, maar
we geloven ze op hun woord,
gezien alle bloemen welke ze
bij zich hadden.

Stien & Miranda

Angela

Stien en dochter Miranda
‘goh, lijken wij écht zoveel op
elkaar?’ vinden dat je iedere
dag van elkaar én de liefde
moet genieten. En wij genoten
van het leuke gesprek dames!

Deze leuke spontane 15
jarige meid heeft ons vorige
week erg goed geholpen.
Ze mocht namelijk een paar
dagen stage lopen bij het
VoorsterNieuws en verdient
zeker een roos.

Yvonne
Valentijnsdag 2020 kan
voor Yvonne niet meer
stuk. Het 7e kleinkind is
aangekondigd! ‘En verder ben
ik dankbaar voor mijn leven’.

Hieperdepiep hoera voor
oma!

Annie & Arie
Arie en Annie hopen in 2022
hun 50-jarig huwelijksfeest te
vieren. Kwestie van elkaars
hand blijven vasthouden. Oh
ja, en uitbundig lachen, dat
helpt ook! ‘We hoeven niet op
de foto, iedereen kent ons al’.
Wij kennen jullie nu ook, lekker
stel!

Bianca & Ron
Ze genoten van hun
Valentijns-lunch én van
elkaar. Wat ze hebben
gegeten blijft een raadsel; de
tafel was al leeg. Dank voor je
enthousiasme Bianca en veel
plezier in Twello Ron!

Sandy, Josephien
& Joseph

Trotse mama met haar
twee Valentijntjes Josephien
en Joseph; ze zijn om te

stélen Sandy!! ‘En kom ik
nu in de krant?’ Ja Joseph,
vanaf vandaag ben je
wereldberoemd!

Riet
Manlief heeft al een cadeau
voor haar, maar Riet is nog
naarstig op zoek om iets liefs
voor meneer Valentijn te
scoren. We hopen van harte

dat het is gelukt

Betsy & Erik
Liefde is; samen de markt
afstruinen. Betsy en Erik
delen iedere dag hun liefde,
daar is geen Valentijn voor
nodig.

Yasmijn, Wendy
& Nelanda

De laatste rozen gingen naar
onze drie kanjers die ervoor
zorgen, dat alle Valentijntjes

fris en fruitig in de krant
komen. Dank je wel meiden
en ehm … niet stiekem onze
stukjes boycotten of je gezicht
blurren.

swinckels
FEBRUARI-ACTIE
LAATSTE WILDMAAND!!!!
KEUZEMENU VOOR MAAR

€22,50

Wildterrine
Terrine van fazant en gans met rozijntjes en
noten geserveerd met frisse salade, huisgemaakte piccalilly,
chutney van tomaat en ui en broodkrokant
Of

Soep van de maand
Romige paddenstoelensoep
**********

IPL DEFINITIEF ONTHAREN

50% KORTING
Wilt u aankomend voorjaar/zomer al kunnen profiteren van minder tot geen haargroei?
Start dan met IPL definitief ontharen in de salon en ervaar zelf het gemak van nauwelijks
scheren, geen jeuk & rode bultjes...

Hertenstoof
Stoofpotje van hert met groenten in
kruidige jus met Deventer koek.
Geserveerd met aardappelkroketjes en rode kool
Of

Zeebaars
Gebakken zeebaarsfilet met bloemkoolcouscous,
fregulapasta “aglio e olio” groene aspergetips en
lauwwarme tomaten dressing.
**********

Oksels nu voor slechts 29,50*

Koffie of thee

Bikinilijn nu voor slechts 39,50*

Met zoete lekkernijen

Onderbenen nu voor slechts € 79,50*

www.beautycol.nl

�schoonheidssalon_beautycol

�beautycol

Dorpsstraat 12, 7391 DD Twello | swinckelsintwello.nl | 0571 277 023

Vakantie instuif
Deelnam

Voorst Actief on tour

25 februari 2020

e aan d
e
iten is g
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activite

Ochtendprogramma

Tijd: 10:00 t/m 11:30 uur
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar

Middagprogramma

Doe mee met
de coolste
sport-en
beweegactiviteiten!
h

f ve

Tijd: 13:00 t/m 14:30 uur
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Inschrijv

en
niet nod
ig

Sporthal Jachtlust (Jachtlustplein 7) in Twello
Tom Spijker

Beweegcoördinator

Ismar Maglajlic

Mobiel: 06-48031070
Buurtsportcoach
Email: tom@voorstactief.nl

Mobiel: 06-15191179
Email: ismar@voorstactief.nl

hig

Marktstraat 12 | 7391 DE Twello | 0571 - 794 541

* Geldig van 4 t/m 27 februari
(uitsluitend op dinsdag, woensdag en donderdag.
uiterlijke aankomsttijd 19.00 uur
Reserveer o.v.v. “februari-actie)
N.B. Uitsluitend contante en pinbetalingen mogelijk.

hig

* Prijs per behandeling

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER Winkelcentrum Colmschate

h

f ve

On tour
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BEN & CARMEN STENEKER MET TERWOLDSE
ANNA MC.ROSE IN TERWOLDE JEUGD

LOOPT VOOR
HARTEKIND
TERWOLDE.- Op vrijdagochtend 21
februari om 11:00 uur gaan de leerlingen van E.C. de Bongerd in Terwolde wederom de figuurlijke benen uit
het lijf lopen. Ditmaal wordt er geld
bij elkaar gerend voor o.a. stichting
Hartekind. Hiermee kan wetenschappelijk onderzoek worden verricht
naar aangeboren hartafwijkingen.

Wist u dat:

TERWOLDE.- Op zondagmiddag, 1 maart
is er in Brasserie/Zaal Kriebelz een optreden van de in Vaassen opgegroeide
zanger Ben Steneker , samen met zijn
dochter Carmen. Als gastartieste ontvangen ze de zangeres Anna Mc.Rose.
De aanvang is 13.30 uur en de zaal is geopend vanaf 13 uur.
Men kan reserveren bij Irene Steneker via 053-569 6878 (na 11 uur) of
b.p.steneker@home.nl
Ben Steneker wordt wel de nestor van
de Countrymuziek genoemd omdat hij
als een van de eersten deze muziekstijl
in Nederland introduceerde d.m.v. zijn
platen en optredens. In 1958 had hij een
Top Tien hit met de zangeres Lydia Tuinenburg en de Melody Strings. Maanden stond Send me the Pillow hoog in de
landelijke hitparade.
Daarna vervolgde hij solo zijn carrière
en stond in radio- en TVshows met artiesten als Willie en Willeke Alberti, Ria
Valk, Imca Marina, Rob de Nijs en Marco
Bakker. Een carrière van ruim 60 jaar is
niet in een paar woorden samen te vatten. Sinds 1980 was hij voor optredens
meer dan 40 keer op grote Festivals in
Amerika en mocht er veel onderscheidingen waaronder de “Living Legend
Award “ in ontvangst nemen. Ben was
support act van Johnny Cash in Ahoy en
deelde podia met o.a. Bobbie (Detroit
City) Bare, Lynn (Rosegarden) Anderson,
Freddy Fender en de Bellamy Brothers.
Met dochter Carmen treedt hij nu ruim

15 jaar op en van hen verschenen er 6
Duetten-CD’s en 5 DVD’s. Op Sky TV in
Engeland en Ierland worden de afgelopen zes jaar clips van de DVD’s van vader
en dochter uitgezonden in de populaire
Phil Mack Country Shows. Naar aanleiding van enthousiaste reacties van de
kijkers zijn Ben en Carmen nu regelmatig
te vinden in genoemde landen voor optredens. Op 1 maart kan men nummers
van de CD’s verwachten afgewisseld met
traditionele en bekende countrysongs.
Als gastartieste ontvangt Ben Steneker
de talentvolle zangeres Anna Mc.Rose.
Ze stond al succesvol in diverse shows
van Ben en Carmen en nu kan men in
Gelderland kennis maken met haar.
Anna heeft een prachtige stem en is een
innemende jongedame die het publiek
snel voor zich weet te winnen. Ze is in
korte tijd een veel gevraagd artieste op
country-evenementen, en is binnenkort
uitgenodigd in Wenen voor optredens.
Haar carrière verloopt in sneltreinvaart
en terecht, gezien haar kwalitiet als zangeres. Recent verscheen haar CD met
het eigen geschreven nummer Believe
in yourself. Dit nummer is goed ontvangen door de media en radiozenders.
Het belooft op 1 maart een middag
te worden in vooral ongedwongen
sfeer. Het is een luisterprogramma en
er is geen dansvloer.
Redactie Ben en Carmen’s Vriendenkring
HELLO AGAIN.

TWINKELENDE KUSBROCANTE

• In Nederland dagelijks 4 kinderen worden geboren met een hartafwijking?
• Dagelijks 3 kinderen een openhartoperatie krijgen om te overleven?
• Helaas elke 2 dagen een kind overlijdt
aan de gevolgen van een hartafwijking?
• Vijftig jaar geleden bijna 75%
van
deze
kinderen
overleed?
• Nu gelukkig meer dan 90% van al
deze kinderen volwassen wordt?
De schoolkinderen zijn op dit moment druk bezig om hun sponsor-
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ACCUSERVICE.NU
De grootste Accuspecialist van de StedenDriehoek
Beste merken scherpste prijzen!!!





Auto
Motor
Scootmobiel
Vrachtwagen





Landbouwmechanisatie
Caravan
Camper

Gratis accu winter test
or informatie
Bel ons geheel vrijblijvend vo

WWW.ACCUSERVICE.NU
7361 AX Dorpstraat 92 Beekbergen
(Apeldoorn) | Tel. 0621 312 312
lijsten te vullen met sponsoren. Wilt
u ook een donatie doen, maar geen
lijst voorbij zien komen? Tijdens
de loop op het voetbalveld van s.v.
Terwolde kun u ook een donatie
doen. Tevens staan er in school en

in het dorpshuis grote dozen om
statiegeldflessen in te zamelen.
Deze opbrengst wordt er bij opgeteld. De organisatoren hopen op
mooi en droog weer, zodat de kinderen vele rondjes kunnen rennen.

JAARLIJKSE UITVOERING MONDOLIA
KLARENBEEK.- Muziek- en Amusementsvereniging Mondolia gaat haar jaarlijkse uitvoering wederom in het Boshuis in Klarenbeek houden op 13 en 14
maart 2019. De kaartverkoop is van start gegaan.
De voorbereidingen voor deze uitvoeringen zijn in volle gang en het
belooft een gezellige avond te worden. De kaartverkoop is van start
gegaan en ze kosten € 8,- per stuk
en € 4,- voor kinderen tot en met 12

jaar. Donateurs van onze vereniging
worden binnenkort bezocht om de
toegangskaartjes te brengen. Bent u
geen donateur maar wilt u de uitvoering bezoeken, dan kunt u kaartjes
bij DCO Jan de Croon in Klarenbeek

kopen. Of u kunt contact opnemen
met de kaartverkoopster binnen
onze vereniging Riet de Koning via telefoonnummer 055-3600168 of een
e-mailsturen naar mavmondolia@
gmail.com.
Wilt u een indruk krijgen van de uitvoering bekijk dan één van onze youtubefilmpjes op onze website: www.
mondolia.nl

Zinvol en leuk vrijwilligerswerk
Zoekt u zinvol en leuk vrijwilligerswerk? In de gemeente Voorst lopen de projecten Humanitas Match
en Home-Start van het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG Voorst). Deze projecten zoeken regelmatig enthousiaste vrijwilligers.

in de dag en/of het huis, het vergroten van het netwerk
en het stimuleren van taal, spel en plezier bij het kind.
Interesse? Neem gerust contact op met de coördinator
van Home-Start voor meer informatie, Gigliola Spikker:
g.spikker@humanitas.nl , 06-35 12 18 50.

Humanitas Match

Meer informatie over vrijwilligerswerk

Humanitas Match biedt maatjes voor jongeren en jong
volwassenen tussen de 12 en 25 jaar die een ondersteuningsvraag hebben. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren
die vragen hebben op het gebied van school, werk of
vrije tijd, jongeren die een link met jeugdzorg hebben
(gehad), die niet lekker in hun vel zitten, eenzaam zijn
of jonge nieuwkomers. De maatjes ondersteunen deze
jongeren bij het (her)vinden van hun plek in de maatschappij, het versterken van het zelfvertrouwen, het
vergroten van hun netwerk en het maken van keuzes in
bijvoorbeeld school, werk of vrije tijd. Samen trekken
het maatje en de jongere een jaar lang op en ondernemen activiteiten waardoor een band ontstaat die stevig
genoeg is om ondersteuning te bieden bij de hulpvraag.
Interesse om maatje te worden? Neem gerust contact
op met de coördinator van Humanitas Match, Karijn
Sieben: k.sieben@humanitas.nl, 06-35 13 04 45.

De vrijwilligers voor Humanitas Match en Home-Start
hebben een groot hart, zijn open(-minded), betrouwbaar en nieuwsgierig. Daarnaast beschikken zij over
minimaal MBO-niveau en een aantal uren per week tijd
voor vrijwilligerswerk. Voor Home-Start is de vrijwilliger
daarnaast zelf ouder of heeft de vrijwilliger ervaring
met kinderen. Bij beide projecten krijgen de vrijwilligers een kennismakingsgesprek en professionele ondersteuning van de coördinator waar dat nodig is. De
vrijwilligers starten met een interessante introductiecursus en tijdens het jaar krijgen ze leuke en interessante terugkombijeenkomsten. Daarnaast organiseert Humanitas een aantal gezellige jaarlijkse uitjes voor haar
vrijwilligers. Loop gerust eens binnen bij CJG Voorst in
het Kulturhus in Twello voor meer informatie. De coördinatoren ontmoeten en informeren u graag maandag
9 maart 2020 tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Home-Start
DEVENTER. ˗Zaterdag 22 februari
wordt een twinkelende kusbrocante
georganiseerd in de Lebuinuskerk
van Deventer. De (kro)kusbrocante
is weer om te zoenen zo mooi. Met
een knipoog naar het ontluikende
voorjaar tonen circa 50 brocanteurs
in de verwarmde kerk een hoge kwaliteit aan antiek, brocante en vintage.
Van glaswerk, serviezen, sieraden en
chique vintage kleding tot boudoir

en industrieel. Van lief, stoer en oud
tót vintage, chic en stout ! De imposante kerk wordt omgetoverd in een
lint van kijk- en snuffelplezier. In een
lichtvoetige ambiance is deze brocante een lust voor alle zintuigen.
Vind je schat in Deventer ! Pluk-dedag tussen 10.00 uur en 17.00 uur.
Grote Kerkhof , drie euro (t/m 14 jaar
gratis) Info : www.facebook.com/
brocanteaandeijssel

Home-Start is een vriendschappelijke en praktische
ondersteuning van ervaren en getrainde vrijwilligers bij
alledaagse opvoedvragen van ouders. Gezinnen (met
kinderen 0-14 jaar, van alle nationaliteiten en achtergronden) krijgen een luisterend oor en een helpende
hand. Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van structuur
Kulturhus - Jachtlustplein 11 - 7391 BW Twello - 0571 - 74 51 50 - www.cjgvoorst.nl - info@cjgvoorst.nl
Openingstijden: Inloopspreekuur ma. t/m vrij. 08.30 uur – 12.30 uur

ENERGIE BESPAREN?

Maak een afspraak met een energiecoach
in de gemeente Voorst
Onze energiecoaches helpen u gratis op weg met:
• energie besparen
• onderhoudsvragen
• subsidiemogelijkheden
• en het verhogen van uw wooncomfort
Gewoon bij u thuis aan de keukentafel!

GRATIS AFSPRAAK + HUISSCAN

Afspraak maken?
Mail ons: energiecoach@energierijkvoorst.nl of bel de gemeente Voorst: 06-51916288
Meer informatie: www.energierijkvoorst.nl

Geldig voor alle artikelen
met actiekaart
Twello Duistervoordseweg 6
Tel. (0571) 27 52 00

Nikkis Fashion

B AT H MTEEPAARD
N
WAAR KOMT JOUW I

VOORSTER NIEUWS STICKER?

PROGRAMMA
Zaterdag 29 februari 2020
OVERDAG: Springen regionaal pony's

Zondag 1 maart 2020
O V E R D A G : B i x i e p o n y ’s

Dinsdag 3 maart 2020

OVERDAG: Oefenspringen paarden en pony's

Wo e n s d a g 4 m a a r t 2 0 2 0

OVERDAG: Springen nationaal paarden
AV O N D : S p r i n g e n D e r b y p a a r d e n

Donderdag 5 maart 2020

OVERDAG: Springen regionaal paarden
AV O N D : S p r i n g e n r e g i o n a a l p a a r d e n +
Clinic met medewerking van een topruiter

Vr i j d a g 6 m a a r t 2 0 2 0

OVERDAG: Springen regionaal paarden
AV O N D : S p r i n g e n G r o t e P r i j s
van Bathmen 1.40

Zaterdag 7 maart 2020

INSCHRIJVEN
VIA MIJNKNHS
WWW.PAARDENSPORTBATHMEN.NL

OVERDAG: Mennen regionaal
AV O N D : M e n n e n ( i n t e r ) n a t i o n a a l

EN DE PRIJS VAN DE MAAND IS:
Deze maand win je een cadeaubon ter waarde
van € 50,- te besteden bij Blokker en Pand tien in Twello!

BEN JIJ DIT? NEEM DAN SNEL CONTACT OP MET HET
VOORSTER NIEUWS VIA INFO@VOORSTERNIEUWS.NL

Voorsternieuws

WOENSDAG 19 februari 2020

BADEN POWELL-DAG BIJ SCOUTING VOORST
VOORST.- Ieder jaar wordt rond 22 februari
door circa 40 miljoen (!) leden in ruim 160
landen de geboortedag van Robert Baden
Powell gevierd. Hij richtte in 1908 Scouting
op en heeft vast niet kunnen bedenken dat
zijn verjaardag nog zo lang en uitgebreid
gevierd zou worden. Scouting Voorst vierde
BP-dag op 14 en 15 februari. Elf nieuwe
welpen, negen scouts, drie explorers en
een leiding werden officieel geïnstalleerd.
Ze deden daarbij een belofte met onder
meer de tekst “Ik beloof mijn best te doen”
en “Jullie kunnen op mij rekenen.“ Er waren een aantal bijzondere installaties: Een
vader-leiding (Alexander) die zijn zoontje
(Jelte) mocht installeren en een grote broer
(Lennart: kersverse leiding) die zijn kleinere broer (Florens: cout) installeerde. Een
mooie, hartverwarmende bijeenkomst met
veel ouders en opa’s en oma’s. Natuurlijk
ontbraken de traditionele sneeuwklokjescorsages niet en het nieuwe motto voor het

komende jaar : “Denk niet steeds aan wat je
graag wil hebben, maar wees blij met wat
je al hebt”. Een tegeltjestekst maar wel een
hele mooie! Scouting Voorst is bijvoorbeeld
erg blij dat in het weekend van 8 en 9 februari Eric en Lennart hun certificaat Basistraining Leidinggevende hebben gehaald. Hiermee heeft de groep er twee gekwalificeerde
leiding bij. Proficiat mannen!
Na al deze tradities en symboliek start de
Hélène H. Wilkensgroep op 29 februari weer
met de actieve opkomsten. Bij de Welpen
(vanaf 7 jaar) is momenteel plek voor een
aantal meiden. Ben je nieuwsgierig naar de
activiteiten van Scouting? Hou je van buiten
spelen, van creatief bezig zijn, van koken
of vuurtje stoken of juist meer van rennen? Dan ben je bij Scouting Voorst aan het
goede adres. Meer weten? Mail naar: info@
scoutingvoorst.nl voor een aantal keren
(vrijblijvend) meedoen.
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INFORMATIE BIJEENKOMST
DEKSELSE DAGTOCHTEN 2020
Op woensdag 26 Februari geeft Brasserie Kriebelz informatie over de Dekselse
Dagtochten. Op elke 2e dinsdag van de
maand vindt deze dagtocht plaats en u
gaat interessante bezienswaardigheden
zien in grote delen van ons mooie Nederland. Op de website van Brasserie Kriebelz vindt u alle informatie over dit dagje
uit mocht u op 26 Februari niet in de gelegenheid zijn om naar Terwolde te komen.

Onder het genot van een kopje koffie met
Deventer Koektaart gebakken door Elisabeth's Taartenbakkerij gaan René en Helma alle vragenbeantwoorden en wordt u
volledig op de hoogte gebracht over deze
gezellige dagjes uit.
Bijeenkomst: Woensdag 26 Februari van
10.30 tot 12.00 uur Brasserie Kriebelz,
Dorpsstraat 59 Terwolde, 0571-292022

DEEL JOUW VERHAAL TIJDENS EEN
WO2-CAFÉ BIJ JOU IN DE BUURT
ARNHEM .- Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van
de Duitse bezetter. In heel Gelderland wordt dit lustrum gevierd. Zo organiseren Omroep Gelderland, Rijnbrink en Erfgoed Gelderland in Gelderse
bibliotheken WO2-cafés: dé plek waar alle Gelderlanders hun verhalen en
herinneringen over de Tweede Wereldoorlog kunnen delen.
Heb je een mooi oorlogs- of bevrijdingsverhaal dat je wilt delen? Of heb
je bijzondere foto’s, documenten of
voorwerpen over de Tweede Wereldoorlog? Kom dan naar het WO2-café in
jouw Bibliotheek. Onder het genot van
een broodje en koffie of thee kun je
jouw verhaal delen met ons en elkaar.
Op iedere locatie zijn historici en oorlogskenners aanwezig. Zij beoordelen
de verhalen en objecten en geven informatie als je vragen hebt. De mooiste
verhalen worden door Omroep Gelder-

land tijdens de WO2-cafés opgenomen
en zijn terug te zien via de verschillende kanalen van Omroep Gelderland.
Daarnaast worden de verhalen gepubliceerd op de website mijnGelderland.nl van Erfgoed Gelderland.

WO2-café in de Bibliotheek
bij jou in de buurt

Van 5 maart tot en met 15 april wordt
het WO2-café iedere week op een andere locatie in Gelderland georganiseerd. Wil je weten wanneer het café

bij de Bibliotheek bij jou in de buurt is?
Kijk dan op www.gelderlandherdenkt.
nl/wo2-cafes en kom langs tussen
12.00 en 14.00 uur.

75 jaar vrijheid, in het spoor
van de bevrijders

Naast het WO2-café treedt Omroep
Gelderland vanaf 30 maart drie weken
lang in het spoor van de bevrijders.
Omroep Gelderland reist door de provincie en gaat terug naar de dag van de
bevrijding, met de mensen die er zelf
bij waren, portretten van onze bevrijders en met muziek die je meeneemt
naar toen. 75 jaar vrijheid: in het spoor
van de bevrijders is vanaf 30 maart om
17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland.

POTGRONDACTIE MUZIEKVERENIGING D.E.S.
HALL. - In de week van 17 t/m 22
februari zullen de leden van muziekvereniging Door Eendracht
Sterk uit Hall weer op pad gaan
voor hun jaarlijkse potgrondactie. Natuurlijk wordt er weer
geprobeerd om zoveel mogelijk
potgrond aan de man te brengen
om daarmee de financiën van de
vereniging zo goed mogelijk op

peil te kunnen houden. Er wordt
eersteklas potgrond geleverd, een
prima mengsel voor universeel gebruik en gegarandeerd onkruidvrij.
De prijs voor een zak van 40 liter
bedraagt € 4,00 en € 11,00 voor
drie zakken. Meer dan drie zakken
bestellen is uiteraard ook mogelijk! Op zaterdag 21 maart worden de bestellingen huis aan huis

!
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KENZO, EEN EIGENZINNIGE KATER
Kenzo is een eigenzinnige kater, die
geschat wordt op 7 jaar. Hij gaat
graag zijn eigen gang en komt wanneer de behoefte er is vanzelf wel
even bij je kijken, dan wordt mits
het volgens zijn regels gebeurd een

kortdurende subtiele aai zeer gewaardeerd. Verder houdt Kenzo namelijk
absoluut niet van teveel poespas aan
zijn lijf en als je dit achterwege laat voorkomt het een pittige reactie, waarnaast
je respect wordt beloont met een be-

afgeleverd. Bestellen kan ook via
potgronddes@gmail.com of telefonisch via 06-30576855. Geef dan
vóór 1 maart uw naam, adres en
het aantal zakken door. Het verschuldigde bedrag kan dan overgemaakt worden op bankrekening
nr. NL54 RABO 0316167479 onder vermelding van uw naam en
adres.

tere band. Begrijpelijk zal zijn dat
het karakter van Kenzo geen combinatie met kinderen vormt en ontloopt drukte ook liever, zodat een
rustiger gezin zonder hen de enige
geschikte plek voor hem is. Kenzo
gedraagt zich behoorlijk dominant
tegenover andere katten en verdedigd zijn territorium goed door hen
de tuin uit te vechten, waardoor
een niet al te katrijke omgeving
zo min mogelijk frustratie geeft.
Via een kattenluik was druktemaker Kenzo gewend om naar buiten
te kunnen en is daar veel te vinden,
want onderneemt er graag van alles door onder andere in bomen
te klimmen. Kenzo wil best spelen.
Biedt je hem al uitdagend wat leuks
aan en er wordt met plezier mee
gedaan. Voor een goed functionerende blaas heeft Kenzo levenslang blaasgruis dieetvoeding nodig.
Kenzo met sterke eigen wil vraagt
op zijn manier om aandacht, daarbij
komt deze nieuwsgierige vent voor
de gezelligheid graag naast je liggen.

DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, KLARENBEEK, 088-8113650
WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

Digitale en andere
(carna)valkuilen

Het is voor jou als docent fijn dat, wanneer je klas
het lokaal betreedt, jij alvast je les hebt ‘klaarstaan’.
Wát dat dan is, zal per vak en docent verschillen. Bij
een uitgebreid practicum heeft dat meer voeten in
de aarde dan bij bijvoorbeeld een les waarbij je een
PowerPointpresentatie en wat toelichtend filmmateriaal
wilt laten zien. Vaak speelt het internet hierbij een rol. Geef
je een paar lesuren achter elkaar in hetzelfde lokaal les, dan
heb in de ‘looptijd’ tussen twee lessen, of een stukje van je pauze, wel even tijd
voor de digitale voorbereiding. Kom je als docent mét een kudde leerlingen mee
het volgende lokaal in, dan betekent dat dat je even moet inloggen, opstarten,
klaarzetten. Dat kan snel gaan. Dat kan héél traag gaan. Dat kan ook helemáál
niet gaan. De afgelopen weken waren de laatste twee opties helaas van
toepassing in onze school. Zo’n situatie waarbij je niet ‘in het systeem komt’, niet
bij je lesmateriaal kunt, geen absenten kunt invoeren, geen instructiefilmpje kunt
laten zien. Een vervelende start van een les, want, een zuchtende en mopperende
docent, die dan maar weer teruggrijpt op ‘Het Boek’, niks mis mee, maar hey,
we hadden toch ooit bedacht dat we met computers, laptops, digiborden en
mobieltjes gingen werken? Eh, ja…, maar het betekent, naast alle voordelen die
er ook zijn, dat je kwetsbaar bent. ‘Geen wifi, geen werk?’ Waar ‘vroeger’ een
kop koffie de enige noodzakelijke randvoorwaarde was voor een docent om z’n
werk te kunnen doen, is tegenwoordig een goed, snel werkend internet toch de
nummer één, of op z’n minst een goede tweede. Want die koffie blijft toch ook
een ding. Onze organisatie werd het slachtoffer van een zogenaamde DDosaanval (Distributed Denial of Service). Door héél veel data naar een bepaalde
server te sturen, vertraag je het netwerk of leg je het volkomen plat. Resultaat:
heel veel onvrede, mopperende docenten, medewerkers én leerlingen (‘Meneer,
ik kán niks doen, de wifi werkt weer niet!’) Wat het doel van zo’n aanval is, is
niet helemaal duidelijk. Het stelen van informatie is het in dit geval niet, dat is
een andere vorm van digitale inbraak, namelijk hacken. Digitaal pésten is het in
elk geval wél. Naar de daders wordt inmiddels natuurlijk naarstig gezocht door
mensen die er meer verstand van hebben dan ik. Gelukkig deed mijn internet
het thuis wél, zodat ik bijvoorbeeld kon zien dat op social media een discussie
losbarstte over een (openbare) basisschool die het lef had gehad de naam
‘carnaval’ te veranderen in ‘verkleedfeest’. Of je dat nou wel of niet moet doen is
een tweede, maar wat mij vooral opviel, was dat veel mensen weer eens kreten
uitten als: ‘Nederland gaat naar de k…!’, ‘Blijft er dan geen enkele traditie meer
heilig?’, enz. Grappig. Volgens mij gaat half Nederland vooral naar ‘naar de k’
vanwége (lees: ‘tijdens’ en ‘kort ná’) dat carnaval, ongeacht de naam.
Wanneer je dan zó vastzit aan tradities, zou je, volgens die katholieke traditie
waar carnaval ooit vandaan kwam, daarná een weekje moeten gaan vasten en
op z’n minst een keer een mis bij moeten wonen. ‘Carnaval’ komt tenslotte van
‘Carna Valle’, of in Kerklatijn: ‘Carnem levare’, wat zoiets als ‘vaarwel aan het
vlees’ betekent. Letterlijk genomen zou je dan als vegetariër zónder te vasten
aan het carnaval kunnen deelnemen. Bij ons is het inmiddels ook écht niet meer
(en niet minder) dan een verkleedfeest met regelmatig (te)veel alcohol. Alco-lol.
Een soort Suikerfeest zonder Ramadan. Tip: Wil je als leerling de komende week
nog ergens op school in een verloren moment je carnavalsoutfit online bestellen,
doe dat dan beter thuis. Want ons netwerk is misschien nog niet stabiel. Zit je
net in de afhandeling van je digi-betaling, valt de wifi uit…! Ik wens iedereen
een mooie week, met een stabiel netwerk. En alvast een fijne voorjaarsvakantie.
Carnavakantie! En mocht je je opeens schuldig voelen dat je wél feestviert en níet
gaat vasten, word dan deze week nog ff snel vegetariër….
Ook nog eens goed voor het milieu!
Bert Jansen
Docent VC Twello

www.veluwscollege.nl/twello

KIJKDAG

WOENSDAG

25 MAART

Op zoek naar een basisschool voor
uw kind of heeft u interesse in het
onderwijs? Of gewoon nieuwsgierig?
25 maart a.s. van 8:30 tot 11:30 uur
bent u van harte welkom op de
Openbare Basisschool De Dalk en
R.K. Basischool De Kopermolen
in Klarenbeek.

WOENSDAG 19 februari 2020
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Buiten de paden

OUD=GOUD (4)
DE VIERDE GENERATIE EN HET OPKOMENDE ONGEMAK

Column over natuurzaken

Vanwaar dat tegenstribbelen? Je niet gewonnen willen geven door jouw leeftijd.
Ofschoon mijn lijf aardig begint te kraken.
Van de andere kant: ik reis graag met het
openbaar vervoer. Vooral op stations voel
ik me op min plaats: van Deventer tot
Maastricht en Utrecht/Amsterdam (zeker
daar!) ben je even een deel van de grote
wereld met al die rassen en talen om je
heen. Enfin, ik heb nu de Plus OV en heb
er al enige keren gebruik van gemaakt En
ik moet zeggen: het is gezellig in de bus of
taxi.

Van Erik-Jan Beekman.

Hoe kom ik erop om jullie deze
ontboezeming te schrijven?

(Wiel Palmen)
Als kind was ik beetje een dromer. Als ik in de klas zat dan had ik meer belangstelling voor de bomen die aan de andere kant van het glas op het schoolplein
stonden, dan voor wat er op het schoolbord gebeurde. Of het nu de witte bloemen van de paardenkastanje waren of de zaadjes van de esdoorns die in het
najaar om het schoolgebouw waaiden.
Alles wat buiten gebeurde had mijn belangstelling. Maar nu, jaren later, heb ik
dat nog steeds, “gelukkig”. Nu, zo half februari, begint het een stuk langer licht
te worden. Na een best wel natte en sombere wintertijd hebben we al weer
de nodige zonuren gehad. Je merkt het meteen ook buiten. Vorig jaar had ik
op mijn manier enkele plantjes “gered” van een voortijdige dood. Tussen wat
groenafval vond ik een paar winterakonieten, verweven met enkele sneeuwklokjes. Zorgvuldig heb ik ze vertroeteld en met goede potgrond in een bakje
gezet.

Na lang tegenstribbelen heb ik me
uiteindelijk gewonnen gegeven en
heb na een vrolijk gesprek met vertegenwoordigers van het WMO me
enige gunsten van het Koninkrijk
der Nederlanden laten welgevallen:
twee uur hulp in de huishouding en
taxivervoer op afroep.

In mijn tweede Oud is Goud citeerde ik:’
Er is veel meer zorg nodig voor kwetsbare
ouderen, die nu nog thuis wonen. Het is
nu al crisis.’ Nu val ik nog niet onder deze
categorie, maar ik ben wel alerter geworden wat er zoal in de kranten staat. In de
Volkrant van18 januari:’ Maak senioren blij
met een ‘studentenhuis zonder lawaai.’. En
veder: ’In een Thuishuis worden keuken,
tuin, hobbykamer en washok gedeeld. ’Ik
pleitte eerder in deze rubriek: ’Neem een
student in huis; naar aanleiding van het
goede gevoel dat ik had toen zes weken

een Nepalese student bij mij logeerde.
Ook een veelbelovend artikel in Trouw van
9 februari :’Advies kabinet: help ouderen
actief te blijven.’ Er staan wat getallen in
dat artikel, maar deze wisselen nogal. De
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) want daar citeert de krant uit,
heeft het over de derde levensfase, van
65 tot ongeveer 77 jaar. Het zijn de ‘jonge
ouderen’, die ook na hun vijfenzestigste
nog graag willen doorwerken. Tja en dan
volgt de vierde levensfase volgens RVS: de
periode van de slechtere gezondheid’. Dat
klopt, voor mij tenminste. Maar het gaat
heel langzaam, dus geen zorgen.
De samenstellers van het rapport schijven
wel dat er veel verschillen tussen ouderen
zijn. ‘De een is al voor zijn 65ste niet meer
in staat om bij te dragen aan maatschappelijke activiteiten of heeft daar geen zin
meer in, terwijl een ander ook na zijn of
haar 80ste nog op volle kracht doorgaat’.
Mee eens, hoewel ‘op volle kracht’…
Helpen actief te blijven. Voor onze seniorenbonden binnen onze gemeente ligt
hier een grootse en aantrekkelijk taak.

BEZOEKDIENST NA PARTNERVERLIES VAN MENS
EN WELZIJN VOORST OP OMROEP GELDERLAND
klikt. De vrijwilligers - vaak zelf weduwe of weduwnaar - hebben een
training voor dit vrijwilligerswerk gevolgd en worden begeleid door Mens
en Welzijn. “De bezoekdienst wordt
mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Oranje Fonds. Jaarlijks steunt het Oranje Fonds duizenden projecten die mensen met elkaar
verbinden. Zo ook de bezoekdienst
na partnerverlies in de gemeente
Voorst.”

Nog weken hebben we genoten van het uitbundige wit en geel. Na de bloei rest
er niets anders dan groen loof. En als de andere tuinplanten gaan groeien verdwijnen ze weer, en wachten ze op het volgende voorjaar. Ik had de bloempot
met deze fraaie stinsenplanten in een hoek van het terras laten staan. Gedurende de zomer was de pot verscholen onder de grote witte bloemen van de
Annabel die door het gewicht bijna de grond raken. In het najaar laat ik alle
uitgebloeide bloemen gewoon lekker staan, de afgevallen bladeren laat ik liggen. Alleen het gazon en de bestrating maak ik blad vrij.
De afgestorven planten en het afgevallen blad zorgen voor een mooie natuurlijke beschutting in de winter. Tijdens wat opruimwerkzaamheden kwam ik pas
geleden de bloempot weer tegen. Ik schrok van mezelf dat ik al die maanden
zo onachtzaam was geweest naar deze plantjes toe, terwijl ik er eigenlijk een
groot zwak voor heb. Nu staan ze net als vorig jaar weer volop samen in bloei.
De winterakoniet en het sneeuwklokje, samen in deze bloempot. Ik heb met
mezelf afgesproken dat ik ze na de bloei meteen in de volle grond zet. Op een
plek waar ze tot in lengte van jaren kunnen blijven staan, om vervolgens te
verwilderen tot een groot, geel wit tapijt. In het gazon, onder de takken van de
hazelaar. Zoals het hoort voor echte stinsenplanten.

VOLLE ZALEN BIJ
TONEELGROEP VOORWAARTS
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Emotionele aardbeving

[foto: Xandra Rakier interviewt Judith Zietsma over de bezoekdienst]
Iedere zaterdagmiddag presenteert
Xandra Rakier vol enthousiasme het
radioprogramma ‘Gelderland helpt’ op
Omroep Gelderland. Afgelopen zaterdag mocht Judith Zietsma van Mens en
Welzijn Voorst voor een interview naar
de studio in Arnhem komen. Judith:
“Xandra had in het Voorster Nieuws
gelezen over de bezoekdienst na partnerverlies die we eind 2019 gestart zijn.
Ze vond dit zo’n mooi initiatief dat ik in
december in een doordeweekse uitzending al kort wat mocht vertellen over de
bezoekdienst. Het mooie van de uitzending op zaterdag is dat er meer tijd is om
het onderwerp goed toe te lichten.”

Steun van
ervaringsdeskundige
vrijwilligers

In de zaterdagse uitzending vertelde
Judith Zietsma, coördinator van de
bezoekdienst, wat de bezoekdienst
inhoudt: ervaringsdeskundige vrijwilligers komen op bezoek bij mensen
van alle leeftijden die recent hun
partner verloren hebben. “Iemand die
iets soortgelijks heeft meegemaakt, is
vaak het meest tot steun.”

Oranje Fonds

Deelnemers worden gekoppeld aan
een vaste vrijwilliger waarmee het

Xandra besteedde in het interview ook
aandacht aan wie het initiatief hiertoe
heeft genomen. “Wij als welzijnsorganisatie spelen hiermee in op de wens
van burgers, ouderenbonden en professionals. Mensen die alleen verder
moeten, hebben soms het gevoel een
deel van zichzelf kwijt te zijn. Ze zijn
door het verlies in een emotionele
aardbeving terecht gekomen. Je ziet
soms dat familieleden, zoals de kinderen, veel bezig zijn met vooruit kijken.
En ze helpen bij de praktische zaken.
Het terugkijken op het leven samen
en op een eventueel ziekteproces is
na het overlijden minstens zo belangrijk. Het is heel waardevol als je daarover met iemand in gesprek kunt die
er speciaal voor je is.”

Terugluisteren of meer
informatie?

Wilt u dit mooie interview, met interessante vragen van Xandra en rustige en duidelijke uitleg van Judith,
terugluisteren? Kijk dan op: www.
mensenwelzijn.nl.
Wilt u meer informatie over de bezoekdienst of een intakegesprek aanvragen? Neem contact op met Judith
Zietsma via bezoekdienst@mensenwelzijn.nl of (0571) 277 943.

VERMISTE EN GEVONDEN HUISDIEREN
TWELLO.- Bijna 600 mensen bezochten de
afgelopen twee weken de voorstellingen
van toneelgroep Voorwaarts bij restaurant
brasserie Korderijnk. Met de hilarische
klucht “Pension van lichte Zeden” wist de
groep de mensen van begin tot eind te ver-

maken. “Het lijkt net of jullie ieder jaar beter
gaan spelen” zo gaf een van de toeschouwers aan. De toneelgroep is dan ook uiterst
tevreden over het verloop van de afgelopen
voorstellingen en bedankt iedereen hartelijk voor de getoonde belangstelling.

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

Zwarte kater: Bonenakker, Twello.
Lapjespoes, zwart/rood gevlekt, iets wit
onder de neus, witte kin en bef, witte buik
en teentjes voor, achter witte kousen:
Broekstraat, Klarenbeek.

Vermist

Grijs gestreepte kater, kin wat lichter: zwarte halsband plus grijze vlooienband: Rijksstraatweg, Wilp.
Ik ben als vermist opgegeven vanaf de
Noord Emperweg in Voorst.

Zilvergrijze poes, gestreepte staart, vrij
klein: Noord Emperweg, Voorst.
Zwart dwergkonijn, grijze buik, onder tanden lang: Goudveil, Twello.

Gevonden

Badkamers

Keukens

Wand- vloertegels

PVC vloeren

Wellness

Accessoires

Maatwerk

5000 m 2
showroo
m

45 jaar
Ruime keuze
PVC vloeren
Kom langs of maak online een
afspraak op gijsbertsbv.nl

Badkamers,
keukens
en tegels
Afslag Apeldoorn Noord

Vlijtseweg 190 | 7317 AM APELDOORN | Tel.: 055 5219175 | www.gijsbertsbv.nl | Open van dinsdag t/m zaterdag

omdat wij niet wilden dat het te
stijf zou worden. Deze look kan
ze in de ochtend ook makkelijk en
snel zelf stylen. Qua kleur hebben
we gekozen voor een warm licht
bruine kleur, door een blonde
pluk aan de voorkant te maken,
die we vervolgens inkleuren met
een koper tint creëer je een mooi
speel effect

Model: Lotte
Leeftijd: 49 jaar
Woonplaats: Twello
Kapper: Charlotte/Rakoen, Frendz
Visagie: Rosa, Frendz
Kleding: Yvonne, For-Fashion
Frendz Charlotte/ Rakoen:
Lotte kwam binnen met lang sluik
haar, ze was toe aan een mooie
verandering. ik heb gekozen voor
een schuine bob aangezien ik dat
mooi bij haar gezichtsvorm past.
De achterkant heb ik in laagjes
geknipt voor een speelse look,

Frendz Rosa:
Lotte heeft van zichzelf al een
egale huid, maar ze draagt bijna
nooit make-up, daarom is het
leuk om juist haar een make
over te geven. We hebben een
concealer aangebracht onder de
ogen om de oneffenheden weg
te werken. Daarnaast hebben
we gekozen voor een mooie
bronzing powder om wat meer
kleur aan het gezicht te geven.
We hebben gekozen voor een
zee-blauwe oogschaduw om de
ogen wat meer naar voren te laten
komen. Om de look compleet te
maken hebben we een lipstick
in een mooie diep rode kleur
aangebracht.
For-Fashion Yvonne:
Voor Lotte hebben we gekozen
voor jurk van Josephine en Co. van
soepel vallende viscose kwaliteit
wat een goed draagcomfort geeft.
De body van deze jurk is gevoerd
en voorzien van een vaste top. De
lange taps toelopende mouwen
zijn afgewerkt met manchetten
met knoopsluiting. Door de
combinatie van verschillende
patronen en kleuren past deze jurk
goed bij de nieuwe look van Lotte.
Actie van deze metamorfose voor
de komende twee weken is: deze
jurk van € 169,90 nu voor € 84,95

F R-FASHI N

STYLE TIME

Voorsternieuws

TRAINING MINI’S DOOR
VRIJWILLIGERS

Wekelijkse column Voorst Herdenkt

VOORST OP DE KAART IN
BRUSSEL EN ZELFS IN CANADA
Wauw, jullie verhaal is bijzonder en is
zeer aantrekkelijk voor onze Canadese
gasten. Dit is wat ik te horen kreeg van
meerdere Canadese touroperators op
een speciale beurs voor herinneringstoerisme in Brussel. De beurs was samen met een conferentie georganiseerd
door Stichting Liberation Route Europe.
De gemeente Voorst is sinds vorig jaar lid
van deze prachtige stichting en mocht de
beurs dit jaar dus voor het eerst bijwonen om te netwerken en onze bijzondere plekken te promoten. Een geweldige
kans om de gemeente Voorst op de kaart
te zetten.
Stichting Liberation Route Europe is een
internationale herdenkingsroute die
mijlpalen uit de moderne Europese geschiedenis met elkaar verbindt. De route
vormt een schakel tussen de belangrijkste regio’s tijdens de opmars van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. De
stichting heeft haar tijdens de conferentie teruggekeken op het afgelopen jaar
en heeft haar plannen voor komende
jaren gedeeld. Zo hebben zij plannen
voor onder andere een internationale
wandelroute en gaan zij verder met de
campagne Europe Remembers.

De gemeente Voorst is sinds vorig jaar een
nieuwe partner, daarom heeft de gemeente Voorst ’s avonds het officiële lidmaatschapsbordje ontvangen van de managing
director van de stichting. Hier werden wij,
dankzij de Fransman, goed op de kaart
gezet als ‘Municipality of Woorst’. Volgens
velen had hij de hele dag op onze naam
geoefend, maar blijkbaar is onze gemeentenaam toch moeilijker dan wij denken…
Dit was in het voordeel voor ons, want niemand raakte over onze gemeente “Worst”
uitgepraat. Mede dankzij de uitspraak van
de vorige avond, stond de volgende dag
mijn kraampje vol met geïnteresseerden
bezoekers. De volgende dag hebben wij
namelijk het tweede wereldoorlog erfgoed
van de gemeente Voorst op de kaart gezet
aan de hand van ‘speeddates’ met internationale touroperators.
Er is gesproken over Operatie Cannonshot,
de terugkeer van de prinsesjes, de vele
vliegtuigcrashes, de oorlogsslachtoffers,
etc. Van Nederlandse museumeigenaren
tot aan Zweedse en Canadese touroperators, ze waren allemaal aanwezig en stonden versteld van het (nu nog) onbekende
verhaal van de gemeente Voorst. De eerste

afspraken worden as we speak gemaakt
om de gemeente Voorst op te nemen in
de Canadese herinneringstoerisme reizen naar Nederland. Daarnaast krijgt het
lidmaatschapsbordje een mooie centrale
plek in onze gemeente, zodat iedereen
trots kan zijn op onze “gemeente Worst”.
De aankomende weken zal ik iedere
week in de pen kruipen om jullie, lezers
van het Voorster Nieuws, te inspireren met de activiteiten in de gemeente
Voorst en om jullie mee te nemen in de
organisatie van dit jubileumjaar. Dus lees
iedere week deze column en blijf volledig
op de hoogte. Volgende week vertel ik
meer over onze relatie met buitenlandse
gasten.
Ben je nou ook nieuwsgierig geworden
naar het bijzondere Tweede Wereldoorlog Erfgoed in de gemeente Voorst?
En wil je weten hoe wij dit erfgoed dit
jaar onder de aandacht brengen? Kijk
dan op bezoekvoorst.nl/75jaarvrijheid.
Voor vragen of suggesties kan je contact opnemen met Shavonne Korlaar via
s.korlaar@voorst.nl.

INTERESSANTE LEZING DOOR BERT NATTER IN BIBLIOTHEEK
TWELLO.- De Boekenvrienden hadden
dit keer Bert Natter uitgenodigd om op
donderdag 13 februari j.l. iets te komen
vertellen over zijn boeken en het ontstaan daarvan.
Bert Natter studeerde enige tijd Nederlands in Amsterdam, werkte bij enkele
uitgeverijen en was hoofdredacteur van
het treintijdschrift Rails. Hij schreef columns, essays en artikelen voor onder
andere het Utrechts Nieuwsblad, het Algemeen Dagblad en De Revisor. Bert vertelt
gemakkelijk, o.a. over de totstandkoming
van het Rijksmuseum Kookboek in 2004.
Hij vond tien meester-koks bereid om
een menu samen te stellen, geïnspireerd
door Hollandse 17-eeuwse schilderijen.
Via via kende hij de directeur van het museum en kreeg goedkeuring om het boek
uit te geven bij zijn éigen uitgeverij Thomas Rap, i.p.v. bij de gebruikelijke uitgever. Het was schitterend om nu eens te
kunnen proeven wat op de schilderijen
afgebeeld/bedoeld was.
Ook heeft Bert voor het museum twee

kinderboeken geschreven, over Rembrandt en Michiel de Ruijter. Bert had
de smaak van het schrijven te pakken en
publiceerde in 2008 zijn debuutroman:
‘Begeerte heeft ons aangeraakt’. Het verhaal gaat over een onmogelijke liefde.
Dit boek werd bekroond met de Selexyz
Debuutprijs en de Lucy B. en C.W. van
der Hoogtprijs. Ook is er een toneelstuk
van gemaakt, met in de hoofdrollen o.a.
Aniek Pfeiffer en Marcel Hensema. Oorspronkelijk was het de bedoeling er ook
een film van te maken, maar dit idee
stuitte op te veel praktische problemen.
De vuurwerkramp in Enschede speelt
een grote rol in dit boek. In het voorjaar
van 2015 verscheen de korte roman
‘Remington’, kort daarop gevolgd door
‘Goldberg’, een roman over de beroemdste leerling van Johann Sebastian Bach.
‘Remington’ gaat over de verhouding
tussen een vader (een oude dichter uit
Hamburg) en een zoon (moderne kunstenaar). Zij reizen samen in de auto terug naar Nederland als de man niet zelf

meer kan rijden. In ‘Goldberg’ roman is
de hoofdfiguur een gesjeesde musicoloog die op zoek gaat naar het verhaal
van leerling Goldberg. Bert Natter wil zo
natuurgetrouw schrijven; hij verricht veel
research voor zijn boeken.

Sp. Teuge is erg blij met al haar vrijwilligers! Zo ook met de mannen
die met elkaar de mini’s onder hun
hoede hebben. Zij staan door weer
en wind langs het veld om het plezier in en de kunst van het spelletje
mee te geven aan de jongste leden
van onze club. Daarom vinden we
het fijn dat we de begeleiding van
de mini’s nu van mooie kleding hebben kunnen voorzien, door de spon-

gekleed in Paassfeer dus we hopen dat
vele mensen mee komen genieten van
de paasbrunch. De toegangskaarten zijn
vanaf 20 maart te koop bij Plus Imanse
in Klarenbeek. Ook zullen er bij diverse
gelegenheden mogelijkheden zijn om
een toegangskaart te kopen. Waar en
wanneer dit is, zal via Facebook gecommuniceerd worden. De kosten van

Adrie IJzerman is ZZP-er en verleent
zijn expertise bij verschillende bedrijven, onder andere als boormeester
HDD. Horizontaal gestuurd boren of
horizontal directional drilling (HDD)
is een sleufloze techniek die gebruikt
wordt voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur.

magento

exact

+

Na de pauze was er gelegenheid tot het
stellen van vragen. Het was interessant
om te horen hoe Bert Natter tot een titel
of een thema voor zijn boeken komt of
hoe lang hij doet over het schrijven van
een boek. Al met al een geslaagde avond.

de paasbrunch zijn €7,50 per persoon,
kinderen 5-10 jaar betalen €2,50 en kinderen jonger dan 5 jaar kunnen kosteloos genieten van de paasbrunch en het
paaseieren zoeken.
Mocht u meer informatie willen over de
paasbrunch dan kunt u telefonisch contact opnemen met Yvonne Buitenhuis
tel. 055-3011606.

soring van A. Ijzerman ondergrondse infra. Adrie: heel erg bedankt!

€

In januari van 2018 verscheen de vijfde
roman van Bert Natter, getiteld ‘Ze zullen denken dat we engelen zijn’. Het
boek begint met een scene dat een man
en een vrouw op een terras zitten; ze
kennen elkaar niet. Maar ineens wordt
er een aanslag gepleegd en de man en
vrouw duiken samen weg onder een tafeltje. Het boek beschrijft de impact die
zo’n enorm ingrijpende gebeurtenis op
mensen heeft.

Besparing op tijd & geld
Al je data te beheren op 1 locatie
Optie tot koppelen meerdere shops

PAASBRUNCH HET BOSHUIS KLARENBEEK
KLARENBEEK.- Op eerste Paasdag, zondag 12 april wordt er in Het Boshuis in
Klarenbeek een paasbrunch georganiseerd. De paasbrunch duurt van 11.00
tot 13.30 en is voor jong en oud.
Vele zoete en hartige lekkernijen zullen
voor u klaar staan en voor de kinderen
wordt de activiteit paaseieren zoeken
georganiseerd. Het Boshuis wordt aan-
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Realtime synchronisatie van data
Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

Bekijk alle mogelijkheden op

o n l i n e c o n n e c t o r.n l
c
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VRIJDAG: 6 MAART (VOL) | 3 APRIL | 1 MEI
EEN GEZELLIGE TAPASAVOND MET VEEL KLEINE GERECHTJES EN WINTERSE TAPAS

RESERVEREN: 0571 - 27 15 14 | WELKOM@TAVERNE-TWELLO.NL

€ 20.50P.P.

De grootste in
relaxfauteuils met
de beste prijzen!

Je vindt het bij
v.a.

Wales 995,Incl. 2 motorig,
incl. sta-op,
maatwerk mogelijk,
meer dan 80 kleuren

A.S. ZONDAG
GEOPEND VAN

12:00 TOT 17:00

v.a.

Mees

599,-

Incl. relax,
sta-op optie,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
meer dan 150 kleuren

v.a.

Pieter

Incl. relax,
verstelbaar hoofdsteun,
maatwerk mogelijk,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 150 kleuren

Veneto 399,Incl. relax,
meer dan 125 kleuren,
hocker optie

Estelle

v.a.

Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 150 kleuren

v.a.

Mart

489,-

Incl. relax,
sta-op optie,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
meer dan 150 kleuren

v.a.

v.a.

Filepien 369,-

Kay

Incl. relax,
hocker optie,
diverse pootmogelijkheden,
maar dan 80 kleuren

Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
meer dan 175 kleuren

v.a.

VOLG ONS

329,-

Diverse pootmogelijkheden,
hocker optie,
meer dan 80 kleuren

769,-

729,-

Kreta

Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 150 kleuren

Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 175 kleuren

Gerritsenweg 3 I 7202 BP Zutphen I T: 0575 514537
Di./Do.: 09:30 - 17:30 uur
Za.: 09:30 - 17:00 uur

Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 150 kleuren

v.a.

Felix

1089,-

589,-

Incl. relax,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 150 kleuren

v.a.

Tiquan 695,Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
meer dan 150 kleuren

v.a.

Camaro 649,Incl. relax,
maatwerk mogelijk,
verstelbaar hoofdsteun,
diverse poot mogelijkheden,
meer dan 175 kleuren

v.a.

v.a.

Arthur 969,-

Openingstijden: Ma.: 13:30 - 17:30 uur
Vrij: 09:30 - 21:00 uur

William 779,-

v.a.

v.a.

Lars

779,-

v.a.

Felisa

1879,-

Incl. 2 motorig met accu,
maatwerk mogelijk,
diverse pootmogelijkheden,
meer dan 80 kleuren

www.onsteinmeubelen.nl

Voorsternieuws
TWELLOSE SCHAAKCLUB
SPORT
NIEUWS
DEGRADANT OF TITELKANDIDAAT?
WOENSDAG 19 februari 2020

TWELLO.- Het staat in de 2e Klasse F van
de SOS-competitie zo dicht bij elkaar dat
je met één nederlaag tot de degradatiekandidaten behoort en met een overwinning nog aanspraak kunt maken op de
titel. Na een valse start heeft de Twellose
Schaakclub zich goed hersteld en kan nu
weer alle kanten op. En het herstel zette
door. Met 5½-2½ werd het bezoekende
UVS uit Nijmegen terugverwezen naar het
Romeinse Rijk.

Niet keizer, maar koning wint

Het eerste bordpunt diende zich al vroeg
op de avond aan. Vóór negen uur was Frits
Wilbrink al aan het eindspel begonnen.
Met vijf pionnen ieder, maar met een actieve koning had Wilbrink geen moeite zijn
tegenspeler vroegtijdig naar z’n Mariken
in Nimwegen terug te sturen. Het werd
al eens eerder gememoreerd, maar clubkampioen en 1e bordspeler Jos Barendregt
heeft zijn seizoen niet, scoorde tot dusver
25% tegen 80% in andere jaren. Ook nu
weer geen overwinning maar ‘slechts’ remise tegen een 1600-speler (1½-½).
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Onorthodox

Een fout in de opening waardoor zijn
hele stelling blokkeerde, bezorgde Henk
Casteel hoofdbrekens. Net op tijd wist
hij lucht te scheppen en na te opportuun spel van zijn opponent kantelde
de partij in het voordeel van Casteel. De
tegenspeler van Remco Pihlajamaa bediende zich met zwart van een zeer onorthodoxe openingshandeling waarna
Pihlajamaa binnen de kortste keren glad
gewonnen kwam te staan. Hij verzuimde
echter door te drukken en verspeelde
zelfs een stuk. Gelukkig deed zijn tegenstander daarna hetzelfde (3½-½).

Rollercoaster

De partij van Carlo Buijvoets voltrok zich
als een ware rollercoaster. Dan weer
meende hij gewonnen te staan en dan
weer verloren. Door gebrek aan routine
kwam de Nijmegenaar al heel vroeg in
tijdnood en blunderde een paard weg.
Buijvoets greep hierna eenvoudig de
winst. Met iets te agressief spel kwam
Wobbe de Vries toch nog goed uit de

opening. Door een slechte afwikkeling ontstond toch nog een moeilijke
positie, maar zijn tegenstander liet dit
verzanden. Hij bood in gelijke stelling
remise aan. De Vries, enigszins in tijdnood, hoefde niet lang na te denken. De
onderlinge stand kon zijn remise verdragen (5-1).

Knotsenburg

Na een openingsfout in een Spaanse
partij ging het helemaal mis voor Hans
Hertgers met aan het slot zelfs een ondekbaar mat. Het werd de enige winstpartij voor UVS waarmee Hertgers de
Knotsenburger waarschijnlijk een plezierig carnaval bezorgt. In een gelijkopgaande spannende pot ging Johan van
Ommen het eindspel in met gelijke lopers en een pion minder. Met secuur
spel wist Van Ommen koning en loper
zo te manoeuvreren dat ook de laatste
vijandige pion van het bord verdween
(eindstand 5½-2½). Twello staat nu derde, 4 punten achter de koploper en 3
punten boven de hekkensluiter.

VOORWAARTS-SEW 19-22
TWELLO.- Deze zaterdag was de laatste
wedstrijd van de reguliere competitie
tegen de dames van SEW uit Wognum.
Met vier teams op 11 punten was alles
nog mogelijk om in de kampioenspoule
te komen, maar ook in de degradatiepoule. SEW had voorafgaand aan de
wedstrijd 13 punten, waar wij er 11 hadden, en bij winst zouden wij over hen
heen gaan vanwege een beter doelsaldo.
Dan waren wij afhankelijk van het resultaat dat Borhave neerzette tegen Quintus en Volendam - V&L voor plaatsing in
de kampioenspoule of niet, maar eerst
moesten wij onze eigen wedstrijd spelen.
Supporters van SEW waren massaal
meegereisd en daarnaast waren onze
Voorwaarts supporters in grote getalen aanwezig. Vanaf de wedstrijdbank
was er een bomvolle sporthal Jachtlust
te bewonderen. Om 20:00 uur ging de
wedstrijd van start, en SEW schoot uit
de startblokken. Na een penalty gingen
zij 5min later op de break-out doordat zij
profiteerden van onze fouten in de aan-

val en de bal onderschepten, na 10 minuten stond het 0-5. Wij konden onze draai
niet vinden, aanvallen verliepen niet, ballen werden verspeeld of onderschept, of
schoten op doel werden geweerd door
de keepster van SEW. Na 12 minuten
kregen wij een penalty, die Daimy verzilverde voor de 1-6. Echter, ons spel
kwam nog niet los. Lisa maakte nog een
penalty en Hilke een punt uit een snelle
tegenaanval, maar SEW had hier direct
antwoord op en stond het vlak voor rust
3-12. Hilke scoorde nog vanaf de cirkel
en SEW vanaf de opbouw een doorbraak, waarbij de ruststand 4-13 was.
Wij hebben eerder laten zien tegen Volendam dat wij een flinke achterstand
konden bijkomen, als wij ons eigen spel
maar zouden spelen. Het was dus nog
mogelijk. In de tweede helft konden wij
langzaam maar zeker de achterstand
verkleinen. Er werd hard gewerkt in de
dekking en hoewel de aanval nog steeds
niet vlekkeloos was, konden wij wel doelpunten bijschrijven. Van 8-16 werd het

12-17, en na een penalty van Lisa en een
mooie actie van Laura en Alineke werd
het 5min voor tijd 16-18. Dat de scheidsrechters niet zuinig waren met 2-min tijdstraffen was al duidelijk, maar 5 minuten
voor tijd zorgde dit voor de kantelpunt
van de wedstrijd. SEW maakte hier gebruik van en bracht de stand op 16-20,
de winst voor hen kwam hier niet meer
in gevaar. Ondanks dat wij nog knokten
voor de bal tot de laatste minuut kon
het verschil niet verder terug gebracht
worden tot 3, met als eindstand 19-22.
Helaas geen beste wedstrijd, voornamelijk de eerste helft niet, maar met opgeheven hoofd gaan wij de strijd aan met
V&L, Volendam en DSVD in de degradatiepoule. Over 2 weken zal deze beginnen
met een thuiswedstrijd tegen Volendam.
Na de wedstrijd was er in de kantine nog
een feestje met het rad van avontuur,
georganiseerd door de supportersclub.
Ondanks het verlies hebben wij wel een
mooie avond gehad: supporters, supportersclub en sponsoren bedankt.

NIEUWE NAAM EN NIEUWE PLANNEN VOOR 4
HOFSTEDEN TOERNOOI VOORWAARTS
TWELLO.- Het Twellolands 4 Hofsteden
Toernooi. Dat is de nieuwe naam voor het
volleybaltoernooi dat al tientallen jaren in
mei of juni bij Voorwaarts gespeeld wordt.
Een nieuwe organisatie, nieuwe naam en
nieuwe plannen. Het grastoernooi wordt
een volleybalfestival met alles wat daar bij
hoort; live muziek, lekker eten en drinken
en volleyballen, een festival voor het hele
gezin.
Het toernooi wordt dit jaar gehouden op
vrijdag 5 en zaterdag 6 juni. Vrijdagmiddag begint het met het inmiddels al traditionele schoolvolleybaltoernooi voor alle
scholen uit de gemeente Voorst! ’s Avonds

gaat het dan verder met een 35 en 45+
voetbaltoernooi, een Kinq & Queen of the
Beach volleybaltoernooi en een volleybalavond voor recreantenteams. Daarbij is
er live muziek en staat de BBQ aan.
Op zaterdag is het 6 tegen 6 grastoernooi
voor alle teams vanaf de 3e divisie en lager. Ook jeugdteams en CMV teams kunnen mee doen! Er is vanaf ’s middags live
muziek met zangers en een band en alle
mogelijkheid om ook naast het volleybal
een leuke dag te hebben. En wil je beachvolleybal op niveau zien dan kan dat ook
want het Junior Beachcircuit van de Nederlandse volleybalbond strijkt in Twello

neer op die zaterdag.
Het Twellolands 4 Hofsteden Toernooi is
dus vermaak voor iedereen! De aankleding van sportpark De Laene van Voorwaarts Twello zal zorgen voor een echte
festivalsfeer. Aanmelden kan, de inschrijving is al geopend. Ga daarvoor naar
www.vierhofsteden.nl
Het Twellolands 4 Hofstedentoernooi is
de perfecte manier om het seizoen met
je team af te sluiten. Lekker volleyballen
in de buitenlucht op gras met een hapje
en een drankje erbij en live muziek. En als
je wilt neem je je familie en vrienden mee.
Lekker toch?!

VEILIG CARNAVAL VIEREN

“dit jaar neem ik mijn huis mee naar de carnaval,
scheelt taxi-kosten, geen vreemd bed en ik kan alles zeggen”

TEUGE

TWELLO

Zaterdag 22 februari

Zaalvoetbal zuiderlaan

V EN L

19.30 Twello 5 – Davo 5
20.30 Twello 4 – RDC 5
elders
20.30 Atik 4 – Twello 2
Veldvoetbal

14:30 Teuge 4 - AZC 3
Vrouwen
14:30 Teuge 1 - ZVV 2

Donderdag 20 februari
ZAALVOETBAL
Vrouwen
20:15 Warnsv Boys 1-V en L 1

Vrijdag 21 februari

Zondag 23 februari

14.00 Twello 1 – Beekbergen 1
Basketbal
Zaterdag 22 februari
13.00 Twello h 1–Rebound h 3

OMGAAN MET GEDRAGSPROBLEMATIEK
IN DE SPORT
TWELLO.- Als trainer, vrijwilliger, coach
of activiteitenbegeleider kan het soms
best moeilijk zijn een passende sport- /
beweegactiviteit te organiseren in
groepsverband met verschillende soorten gedrag. Door middel van een specifieke training gaan wij jou daarbij helpen.
Schrijf je in voor de training over autisme en gedragsproblemen. Tijdens deze
training krijg je meer informatie over gedragsstijlen en de toepassing hiervan op
sport- en beweegactiviteiten.

19.15 uur Sporters met gedragsproblematiek
20.15 uur Pauze
20.30 uur Trainen en coachen van jongeren met autisme
De avond wordt gehouden in het Kulturhus, Jachtlustplein 9, Twello.

Het programma van maandag 2 maart
2020:
18.45 uur Inloop
19.00 uur Welkom

Neem voor vragen gerust contact op met
Erica Nap, buurtsportcoach aangepast
sporten, via 06 27363024 of
voorst@unieksporten.nl.

Meld je aan vóór 25 februari via de
buurtsportcoach aangepast sporten via
voorst@unieksporten.nl.
Deelname is gratis.

Agenda

Verschillende data:, VOORSTER ENERGIE STRATEGIE IN UW DORP
Alle kernen v/d gemeent Voorst, Zie: kijkindekernen.nl/agenda
Woensdag 19 februari, SAMEN ETEN
Trefpunt Duistervoorde te Twello, 11.30 - 13.30 uur
21-22-23 februari, CARNAVALSWEEKEND
Verschillende locaties
Zaterdag 22 februari, CONCERT BEATUS & BYRD
Sint Martinuskerk te Bussloo, 20.00 - 22.00 uur
Zondag 23 februari, ZWEMMEN MET DEMENTIE
Zwembad de Schaeck te Twello, 16.00 - 17.00 uur
Dinsdag 25 februari, VOORST ACTIEF VAKANTIE-INSTUIF
Sporthal de Jachtlust te Twello, 10.00 - 14.30 uur
Maandag 2 maart, SAMEN AAN TAFEL
Dorpshuis de Pompe te Wilp
Maandag 2 maart, TRAINING SPORTEN MET AUTISME EN GEDRAGSPROBLEMEN
Kulturhus te Twello, 19.00 - 21.30 uur
Maandag 2 maart, CONCERT M. NOSTITZ STRIJKKWARTET
Sint Martinuskerk te Bussloo, 20.00 - 22.00 uur
Dinsdag 3 maart, NOTARIS, HEB IK MIJN ZAAKJES OP ORDE?
Gebouw Irene te Twello, 19.30 - 21.30 uur
Woensdag 4 maart, CULINAIRE WORKSHOP: GEZONDE HAPJES
MFC Klarenbeek, 10.00 - 11.30 uur
Donderdag 5 maart, KOFFIEMIDDAG EN KNUTSELACTIVITEITEN
Dorpshuis te Wilp-Achterhoek, 14.00 - 16.00 uur
Zaterdag 7 maart, GROTE BOEKEN- EN PLATENMARKT
Dorpskerk te Wilp, 10.00 - 13.00 uur
Zaterdag 7 maart, INSTRUMENTENTUIN
Dorpshuis te Voorst, 15.00 - 17.00 uur
7 & 8 maart, OPEN DAGEN STOOMHOUTZAGERIJ WILPSCHE DIJK
Wilpsedijk 2 te Wilp, 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 12 maart, REBELS SCHRIJVERSCAFÉ KUNSTKRING VOORST
Bibliotheek te Twello, 20.00 - 22.00 uur
Vrijdag 13 maart, 90’S NOW! (EIGHTIES VERANTWOORD)
Boerehofstee te Wilp, 20.30 uur
Zaterdag 14 maart, NL DOET IN DE POSTERENK
Speeltuin ‘Klein Pampus’, 10.30 - 13.30 uur
Zaterdag 14 maart, UTRECHT VOCAAL ENSEMBLE
Dorpskerk te Wilp, 20.00 - 22.00 uur
Kijkindekernen.nl is hét online dorpsplein van de gemeente Voorst. Iedere inwoner kan
hier een account aanmaken, individueel of namens een organisatie. Vervolgens heb je de
mogelijkheid om activiteiten te plaatsen. Wij zullen deze vervolgens delen via bovenstaande agenda en onze Facebookpagina. Daarnaast bied KijkindeKernen nog meer mogelijkheden zoals het plaatsen van een hulpvraag, prikbordadvertentie, vacature of nieuwsbericht. Voor vragen kunt u terecht bij Guus Kroes (g.kroes@mensenwelzijnvoorst.nl) of
Chris Frencken (c.frencken@voorst.nl)
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Reparatie en onderhoud
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Behangwerk

Rijksstraatweg 78 7391 MT Twello T 0571-27 38 18

Geldig op woensdag, donderdag en vrijdag

Uitlijnen
Airco onderhoud
Verkoop auto’s nieuw/
gebruikt

Actie prijs uitsluitend bij inlevering voucher,
1 voucher is geldig voor het hele gezelschap.

Uitsluitend telefonisch reserveren, niet via een reserverings site.
Actie geldig vanaf 2 maart t/m 31 maart 2020.
Niet in combinatie met andere actie’s, aanbiedingen of waardecheques.
Betaling via contant of pin.

D o r p s s t r a a t 5 9 7 3 9 6 A L Te r w o l d e
T: 0 5 7 1 - 2 9 2 0 2 2
E info@brasserie-kriebelz.nl
w w w. b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l
facebook.com/kriebelz
t w i t t e r. c o m / k r i e b e l z

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

Voor een goede
nachtrust

Voor vloeren en
raamdecoratie

1STE PAASDAG
PAASBRUNCH
RESERVEER OP TIJD
VOL=VOL

Twelloseweg 79, Terwolde
T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

slapen & wonen

Twelloseweg 79, Terwolde
T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

slapen & wonen

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

b.v.

WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl
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DAMES 2 KAMPIOEN

geschaft, wat voor Bathmen te Paard beschikbaar is. Daarnaast is het programma
weer vernieuwd en zijn de pony rubrieken
weer terug op het programma. Het belooft
dan ook weer een evenement te worden
met topsport op hoog niveau! Uiteraard
met de gezelligheid, gastvrijheid en hartelijkheid die u van ons gewend bent!

BATHMEN.- R.V. Bathmen organiseert ook
dit jaar weer hét hippische hoogtepunt uit
Deventer en omgeving, namelijk Bathmen
te Paard! Vanaf zaterdag 29 februari tot en
met zaterdag 7 maart staat het Overijsselse Bathmen in het teken van het hippisch
spektakel Bathmen te Paard. Het programma barst ook dit jaar volop van spectaculaire paardensport. Internationale

toppers uit de spring- en mensport maken
hun opwachting in manege ‘t Ruiterkamp.
De organisatie van Bathmen te Paard is
alweer in volle gang! Om het rijden voor
iedereen zo optimaal mogelijk te maken is
de accommodatie verder geoptimaliseerd
door het aanbrengen van LED verlichting.
Ook is er weer nieuw springmateriaal aan-

De ‘’toppers’’ van Bathmen te Paard blijven
uiteraard in ons nieuwe programma behouden. Zo zal u de Derby, de Grote Prijs
van Bathmen klasse 1.40 en de Menavond
gewoon in ons programma terugvinden.
Nieuw dit jaar is het pony weekend op
zaterdag 29 februari en zondag 1 maart,
waar ook tal van leuke activiteiten voor
kinderen georganiseerd worden in het
“kinderdorp” . Bathmen te Paard wordt
dit jaar afgesloten door de menners op
zaterdag 7 maart. Zo is er met dit prachtig
programma voor elk wat wils! Het gehele
programma is te vinden op onze website
www.paardensportbathmen.nl.
Inschrijven kan vanaf via Mijn KNHS. Het
vraagprogramma is te vinden via Mijn
KNHS. Volg ons ook op Twitter en Facebook, voor het laatste nieuws!

CCW EN EPSE DELEN PUNTEN
WILP.- CCW heeft zondagmiddag onder zeer
moeilijke omstandigheden, super moeilijk
bespeelbaar veld en ook nog eens een straffe wind, tel daarbij ook nog eens een bijzonder apart leidende scheidsrechter de punten
moeten delen tegen het toch wel, m.b.t de
ranglijst verrassend goed presterende Epse.
Voetballend gezien was CCW zeker niet minder als de thuisclub, domineerde ook het
grootste deel van de wedstrijd, alleen deze
lieten wel meer zien dat je met keihard knokken tot goede resultaten kunt komen. Zoals
gezegd was CCW zeker het eerste half uur
tegen de wind in de ploeg met het meeste
balbezit, maar telkens op de juiste momenten was het allemaal net niet, Toch kwam de
ploeg na een half uur op voorsprong, uit best
wel een goede aanval over rechts was het
Tim Alfering die goed langs z’n tegenstander
kwam en een uitstekend voorzet afleverede

die door Bart Keurhorst in de volle loop keurig netjes werd afgerond, 0-1. Na dit doelpunt
drong de thuisploeg wat meer aan, was ook
een paar keer gevaarlijk, maar tot uiteindelijk
tot een doelpunt leidde dat niet en ging CCW
met een 1-0 voorsprong aan de thee. Het begin van de tweede helft was wederom voor
CCW , toch kwam de thuisploeg bij de eerste
de beste aanval na de rus op gelijke hoogte,
het was een bal die precies goed voor de
voeten viel van Lars Otten en zijn inzet verdween ietwat via binnenkant paal binnen,
1-1. Direct na dit doelpunt drong CCW weer
meer aan, maar met name Bart Keurhorst
en Tim Alferink wisten enkele opgelegde kansen niet te benutten, en zoals de voetbalwetten voorschrijven krijg je dan vanzelf de deksel op de neus, een kwartier voor het einde
was het Bram Wiltink die voor de thuisclub
de 2-1 op het bord zetten met een inzet die

door een woud van benen voorbij doelman
Joris Bruntink binnen te schieten. CCW moest
hierna alle zeilen bijzetten om een dreigende
nederlaag te vorkomen, en dat lukte wonderwel ook nog toen zo’n vijf minuten voor
het einde Koen ter Riele een hoekschop van
Jari Somons goed binnen kopte, 2-2. In de
aller laatste minuut leek de scheidsrechter de thuisclub nog ff goed te helpen toen
doelman Joris Bruntink op een meter voor
de doellijn een moeilijke inzet keerde maar
vervolgens werd bestraft omdat hij de bal
voor de tweede keer in de handen zou hebben gepakt, wat hem ook nog eens een gele
kaart opleverde, een volkomen belachelijke
beslissing van de scheidsrechter die gelukkig
voor CCW uiteindelijk goed afliep. Gezien de
wedstrijd heeft CCW zichzelf toch wel tekort
gedaan door niet met overwinning weg te
gaan uit Epse.

VALENTIJNSAVOND BIJ VOORWAARTS GYMNASTIEK

TWELLO.- Vrijdagavond 14 februari kwamen de leden van de afdeling Gymnastiek van sv Voorwaarts allen in het rood
gekleed naar het clubgebouw aan de

Laene voor deze speciale avond. Na een
welkomstwoord van Marike Smit, voorzitter van de afdeling Gymnastiek, werden de leden in de leeftijd van 44 tot en

met 88 jaar verdeeld over 12 groepen en
gingen ze met elkaar de strijd aan in een
heuse Voorwaarts quiz. Een diversiteit
aan vragen in verschillende categorieën
kwam voorbij, geschiedenis, landen, rekenen, bekende plekken in Twello, gymnastiekhoudingen en zelfs prijzen uit de
winkel van onze sponsor Jumbo moesten geraden worden. Ook onderdeel
van de quiz was de Muziekbingo. Sabine
Dellink bracht live oude hits ten gehore
waarvan de artiesten geraden moesten
worden. Team twee, ‘De Tweetjes’ ging
er met de 1e plaats vandoor, Team 9 ‘De
Winnaars’ met een 2e plaats, Team 3 ‘Red
Riema’ met een 3e plaats en Team 11 ‘De
Elfjes’ met de poedelprijs. Gezelligheid
stond voorop, samen zijn, bijpraten, lachen, zingen, hapje , drankje, de avond
vloog voorbij. De mooiste in het rood
geklede dame werd beloond met een
tegoedbon ter waarde van EUR 25,- en
uiteraard was er voor alle leden een kleinigheidje om mee naar huis te nemen.

OPPERMACHTIG VOORWAARTS PAKT DRIE BELANGRIJKE PUNTEN
TWELLO.- Op een winderig sportpark
in Enschede trad Voorwaarts aan tegen
VV Rigtersbleek. De voormalige profclub
is een directe concurrent in de strijd om
rechtstreekse handhaving. De belangen
waren dus groot, maar de wind maakte
voetballen niet makkelijk. De gasten uit
Twello wisten echter prima om te gaan
met de lastige omstandigheden volgens
spelmaker Nick Linthorst: “Van de meet
af aan waren we de bovenliggende kartij.
“We vergaten om de wedstrijd al binnen
twintig minuten in het slot te gooien. We
raakten twee keer de paal” Na 16 minu-

ten werd de Twellose druk teveel voor
Rigtersbleek: Luuk Grieving schoot een
terecht toegekende penalty onberispelijk
binnen: 0-1 Even later kwam Rigtersbleek
wel langszij: een zondagsschot van 25 meter bleek onhoudbaar voor doelman Yoel
Finke, die verder maar bitter weinig te
doen kreeg. Met deze stand werd de rust
bereikt. Direct na rust ging Voorwaarts
vrolijk verder met aanvallen. En al na twee
minuten was het prijs, toen flankspeler Ismar Maglajlic het eindstation was van een
prachtige aanval: 1-2. Maglajlic: ”we zijn
eigenlijk geen moment in de problemen

geweest. Hebben weinig weggegeven en
konden zelf vaker scoren”. Dat deed de
ploeg uiteindelijk nog één keer. De sterk
spelende Luuk Grieving tekende in de 79e
minuut voor zijn tweede treffer, na een assist van Nick Linthorst. Achterin hield Voorwaarts de boel prima dicht. Vooral Bastiaan Lubberts speelde een prima partij.
Met een 1-3 stand eindigde de wedstrijd.
Vlak voor tijd nog een bijzonder moment:
Zowel Daan Verheul als Thijs Nieuwenhuis
maakten hun debuut in Voorwaarts 1. Zo
had Voorwaarts al met al een prima middag, met drie kostbare punten in de tas.

TWELLO.- Zondag 9 februari, bij winst op
Schalkhaar zou het officieuze kampioenschap een feit. Hastu kan nog met punten gelijkkomen maar het doelsaldo van
ons is echter zo hoog dat het niet meer
in te halen is. Iedereen was klaar voor
de wedstrijd die pas aan het eind van
de dag gespeeld zou worden. Maar zou
de wedstrijd wel gespeeld gaan worden?
Spannend werd het, want windstorm
Ciara liet van zich weten, naarmate de
dag vorderde werden wedstrijden afgelast. De tijd verstreek, vingers werden
gekruist want spelen dat is wat er moest
gebeuren. Iets gespannen maar met een
grote lach kwamen de meiden 1 voor 1
binnen druppelen, want tijdens het ‘’lange’’ wachten kwam bij het team de mededeling dat Hastu eerder op de dag had
verloren. Het ging nu niet meer om de
officieuze titel maar om het kampioenschap. De opluchting was groot toen de
scheidsrechter en het team van Schalkhaar arriveerden bij de mooi versierde
oranje/ zwarte Jachtlust en het publiek
plaats nam op de tribune. Het drong
steeds mee door, de kampioenswed-

strijd wordt ECHT gespeeld. Na een korte bespreking waar werd benadrukt dat
het eigen spel gespeeld moest gaan worden en dat maar 1 resultaat telde, winst!
De warming up begon en toen volgde
eindelijk het begin signaal. Het eerste
doelpunt werd gescoord in ons voordeel
en door de vele snelle tegen aanvallen was het bij rust 15- 8. Dat was een
goede start maar dat er in de 2de helft
ook hard gewerkt moest worden was
duidelijk. De 2de helft waren er mooie
doelpunten te zien maar ook een aantal
slordigheden, toch stond er op het eind
31 – 21 op het scorebord. Yeahhhh, kampioenen!!! Confetti vloog in het rond en
felicitaties volgden, waarna er nog tot
in de late uurtjes werd gefeest. Zondag
29 maart om 14.20 uur speelt dames 2
haar laatste competitiewedstrijd thuis in
de Jachtlust. Kom hun nog één keer aanmoedigen in de 2de klasse. Tevens zal
er daarna een feestje zijn, hierbij bent u
van harte welkom om het feest mee te
vieren. Namens de speelsters en staf, iedereen bedankt voor het support, gezelligheid en de mooie versierde Jachtlust!

ACTIVIA WINT WINDWEDSTRIJD VAN BRUMMEN
TWELLO.- Er werden zondag diverse
wedstrijden in de regio afgelast maar
bij Activia was daar niet echt aanleiding
voor. Ja, het waaide stevig. Maar veel regen viel er niet en het veld kon de wedstrijd prima aan. Goed, verzorgd voetballen zat er niet in. En een leuke wedstrijd
voor de supporters zat er ook nooit in.
Maar met die omstandigheden moesten
we het toch maar doen.
De eerste helft had Activia de wind
grotendeels mee; weliswaar woei deze
meer over de breedte dan over de lengte
van het veld: toch had Activia de eerste
periode meer de wind in de rug. Het
bleek moeilijk om hier echt voordeel uit
te halen; er werden wel een paar dikke
kansen gecreëerd maar goed was het
allemaal niet. Halverwege de eerste periode verloor het bovendien doelman
Raymond Locht die bij een uittrap een
spierblessure in het bovenbeen op liep.
Voor hem kwam Edwin Zeegers in het
veld en hij toonde zich een prima stand
in gedurende de rest van de wedstrijd.
Ook de keeper aan de overkant haalde
het rustsignaal niet maar dat had een
heel andere reden: nadat hij een bal rustig opraapte kon hij het niet laten om de
op zich af lopende Michiel Mikkers geheel onnodig op een knietje in de edele
delen te trakteren. Dat betekende zowel

een rode kaart als een strafschop voor
Activia en dit bleek achteraf het beslissende moment in de wedstrijd die anders wellicht op 0 – 0 was afgestevend.
Guus Leerkes schoot de penalty gedecideerd achter de invaller goalie en dat
betekende zowel de ruststand, als achteraf ook de eindstand.
In de tweede helft werd het numerieke
overwicht al heel snel opgegeven toen
Jarle Visser na een “grondduel” de weglopende tegenstander pootje haakte.
Natrappen in de ogen van de scheidsrechter en dus werd het 10 tegen 10.
Brummen putte hier nieuw geloof uit
en deed amechtige pogingen om de
stand gelijk te trekken. Kansen kreeg de
ploeg echter niet; de hele tweede helft
konden we er niet één noteren. Aan de
andere kant kreeg Activia in de slotfase
wel kansen om de score uit te bouwen
maar steeds lagen slechte keuzes in
de eindfase een beslissende 2 – 0 in de
weg. Zo sloten we af op 1 – 0. Een wedstrijd die niet kon boeien; deels vanwege
de omstandigheden; deels wellicht ook
vanwege verkeerde keuzes of een gebrek aan de kwaliteiten die daaraan
ten grondslag lagen. Voor Activia echter
wel een cruciale zege die op de ranglijst
extra marge oplevert naar de onderste
plekken.

bigblow, De specialist in

voetbalborden!

ideas for big business!
T. 06 - 30 10 86 92 | INFO@BIGBLOW.NL | BIGBLOW.NL

ALLEEN BIJ BELISOL
20 JAAR GARANTIE
Nieuwe kozijnen en deuren koopt u niet dagelijks.
En die moeten lang meegaan. Wij plaatsen
met trots al meer dan 40 jaar kwalitatieve en
innovatieve kozijnen en deuren. En omdat we
zeker zijn van die kwaliteit, krijgt u maar liefst
20 jaar garantie op onze kunststof en aluminium
kozijnen en deuren.
Maak een afspraak voor een vrijblijvend
adviesgesprek op www.belisol.nl.

Belisol.
Al meer dan 40 jaar
kozijnen en deuren
zonder zorgen.
Belisol Apeldoorn - Lange Amerikaweg 71-B
7332 BP Apeldoorn - T 055-360 30 23

Welkom op de mar kt Twello
Sinds 1978
BILSTAR AARDAPPELS
‘VOORDEELZAK’
10 KILO

ELSTAR APPELEN

449

3 KILO

2

99

ZOETE SPAANSE NAVEL
SINAASAPPELS
10 STUKS

399

FRIESLANDER OF BILSTAR
AARDAPPELS
5 KILO

349

ou w e n
• S c h mi n ke n • Cl o w n ko m t Ba ll on v

8.99
7.99
6.99

pistaches
500 gram

elitehaver
500 gram

cashewnoten
500 gram

cranberry
1000 gram

gele jumbo rozijnen
1000 gram

Turkse abrikozen
1000 gram

jonge biologische koe kaas
1000 gram

belegen biologische koe kaas
1000 gram
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!

Bergfruit sinaasappels
2 kilo

3.50

Clementine mandarijnen
Zonder pit!
2 kilo

4.00

extra belegen biologische
koe kaas
1000 gram

9.98
7.99
7.99
8.99
8.99
8.99

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

Super witlof
per kilo

1.00

Voorsternieuws

WOENSDAG 19 februari 2020

MEDISCHE DIENSTEN
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 Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. (0570) 501 777
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma t/m vrij
geopend van 8.00 tot 17.30.
Voor spoed recepten buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienst
Apotheek Salland, gevestigd in de centrale hal van het Deventer Ziekenhuis.
Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST
Voor informatie kunt u het antwoordapparaat van uw tandarts afluisteren.
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde BonhofDijkhof Tel: 0571-275503 of www.deeiber.nl
NAVIVA KRAAMZORG
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30
uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur.
Buiten deze openingstijden kunt u op
werkdagen van 17.00 – 20.00 uur en op
zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00
– 17.00 uur terecht bij de Heemhof,
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.
Uitleenservicepunt de Benring, Tuinstraat 51 in Voorst. Dinsdag t/m vrijdag
van 9.30 – 11.00 uur Voor informatie bel
met Zorgsaam op werkdagen van 9.00 –
17.00 uur, tel. 055 – 58 898 58 op kijk op
www.zorgsaam.nl
SENSIRE
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht
voor een compleet pakket aan diensten
op het gebied van gezondheidszorg,
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900)
8856, 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, Email: info@sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 088-1263126. 24
uur per dag bereikbaar.
GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dagbesteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer
informatie: www.gelderthuiszorg.nl
TRIMENZO ZORG AAN HUIS
De zorgverlening door Trimenzo is sinds
oktober 2019 overgenomen door Sensire.
Voor informatie over wijkverpleging en
verpleeghuiszorg is Sensire 24 uur per
dag, 7 dagen per week bereikbaar via
tel. 0900-8856 of e-mail: info@sensire.
nl. Meer informatie vindt u op www.
sensire.nl.
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur
bereikbaar 06-12 77 54 52
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor
alle vragen over diabetes (24 uur per
dag, ’s nachts alleen in geval van nood)
en over de producten en diensten van
de Diabetesvereniging.
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 informatie
www.meeveluwe.nl

KERKDIENSTEN

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

Zondag 23 februari

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur en 14.30 uur ds. A. v/d Heiden.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, dhr.
Bloemendal.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur
ds. M. van Reenen, 18.30 uur ds. D. de
Pater.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, dhr. G.
Heinen.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur, ds. Westeveld.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00
uur, ds. M. Valk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Solinger.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds.
Brandsen.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. pastor
Steenbeek.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00
uur, pastor Sebastian. Kerk eveneens geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te
Zutphen, 10.00 uur, ds. W. Dekker, 17.00
uur ds. Hulsman.
St Martinuskerk Bussloo, Taizéviering elke tweede donderdag van de
maand om 19.00 uur.
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‘UIT HET ARCHIEF’

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

Heeft u ook belangstelling voor de lokale geschiedenis? Denk en doe dan mee met de
Oudheidkundige Kring Voorst en word lid/vrijwilliger. Kom eens langs in de studieruimte op
dinsdag of woensdag of maak een afspraak. Dat
kan via e-mail: info@okvvoorst.nl of telefonisch
op dinsdag en woensdag tussen 9.00 en 16.00
uur.
Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.

Winter 1934. “Keulerhofstee” gezien vanaf de
Binnenweg in Wilp.

Dinsdag 25 februari

Reactie week 7

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30
uur ds. C. van Dieren..

Klarenbeek 1968 actie van Bennie Koolman ,,De
Kroepert’’ voor een goed doel. Bracht zeshonderd
gulden op en was voor de bejaarden in Klarenbeek.
Reactie kwam van Driessen uit Klarenbeek hij herkende geen namen.

Woensdag 26 februari

R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 09.00
uur, pastoor Hermens.

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 kerken.
Derde blok: tot 12.00 uur – verzoekplatenprogramma.

NaastenhulpVoorst

Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

DIERENARTSEN
DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren zaterdag
10.30-11.30 uur. Voor spoedgevallen
24 uur per dag bereikbaar 0571 27 26
24. Molenstraat 49, 7391 AB Twello.
www.dierenkliniektwello.nl
DIERENARTSENPRAKTIJK
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren,
paarden & landbouwhuisdieren,
Zutphenseweg 50, Klarenbeek.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com

Reactie week 6

Op de versierde kar zit Wim Smeenk en getrokken door zijn pony
Sonja. Het is tijdens Koninginnefeest 1960 in Terwolde. Deze foto is
aan de Twelloseweg – Wellinkhofweg gemaakt. Reacties kwamen
van Johan Kiesbrink en Henk Panhuis uit Terwolde.
Adv. Voorster Nieuws.qxp_Opmaak 1 24-04-19 09:09 Pagina 5

EIGENTIJDS

BETROKKEN

TOONAANGEVEND

DICHTBIJ

HERKENBAAR

Taxatie van uw
woning of
bedrijfspand?

DIERENKLINIEK DE IJSSELVALLEI
Dierenarts Michel Schoolmeesters Tel
055-3669286. Kopermolenweg 11 Klarenbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl
Kundige zorg voor groot en klein

WIJKAGENT

Het taxeren van woningen en bedrijfsobjecten vormt
een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.
Wij bieden uitgebreide (bouwkundige) kennis van
zowel de woningmarkt als de bedrijfsmatige markt.
Bovendien zijn we zeer bekend in het gebied van
de Stedendriehoek Deventer-Apeldoorn-Zutphen.
Al onze taxateurs zijn gecertificeerd bij VastgoedCert,
zijn lid van de NVM en aangesloten bij het NWWI.
U kunt vertrouwen op een uitgebreid en goed
onderbouwd taxatierapport.
Wilt u ook een deskundige taxatie? Neem dan
contact met ons op voor meer informatie!

TWELLO
Gea Venema, op afspraak via 0900-8844
KLARENBEEK
Wilco Jansen, elke 3e woensdag van de
maand 19:00 tot 19:30 uur.
WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van de
maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur Dorpshuis de Pompe.
Voorst: 20:00 tot 20:30 uur Dorpshuis
Voorst.
NIJBROEK/TERWOLDE
Iedere 3e woensdag van de maand!
Terwolde: Dorpshuis D’ Olde Schole
15:00-15:30 uur
Nijbroek: Dorpshuis de Arend
20:00-20:30 uur

TRANSPARANT

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello



Telefoon (0571) 273377



info@vdbeltmakelaars.nl



www.vdbeltmakelaars.nl

Allemaalinpolonaisevoorderondeprijzenconfettinaar

JumboBinnendijk

Bij aankoop van 2 blikken Unox
knakworst (normaal of mager)
Een zak witte bolletjes à 6 stuks uit eigen bakkerij
van €2.04 voor maar

Roombroodjes
2 stuks van €2.50 voor

Maisbolletjes
Zak 6 stuks van €2.46 voor

Zonnepitten brood
Per stuk van €2.35 voor

Appelbroodje
Per stuk van €2.49 voor

Pompoen broodje

Per stuk +/- 450 gram van €1.40 voor

Broodje van de maand: Twello’s Fit
Een heerlijk brood van volkoren tarwe meel met lijnzaad,
zonnebloempitten en pompoen pitten.
Per stuk van €2.50 voor

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Unox aanbieding geldig van woensdag 19 t/m zondag 23 februari.
Andere aanbiedingen geldig van woensdag 19 t/m dinsdag 25 februari

1 00
2 00
2 00
2 00
2 00
1 00
2
00

