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Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

€ 39,95 € 59,95 m²

Topkwaliteit PVC vloeren. 
Uiterst slijtvast
voor intensief 
gebruik!

Inclusief:
- PVC vloer
- Egaliseren 
- Leggen 

Ook voor: tapijten, zonwering & horren, traplopers, 
gordijnen, karpetten

Molendwarsstraat 58 TWELLO
(showroom geopend op afspraak)

info@wilsterprojecten.nl
06 - 250 67 601

W W W . W I L S T E R P R O J E C T E N . N L

WILSTER
P R O J E C T E N

Anklaarseweg 97A | 7317 AS Apeldoorn
055-57 88 005 | info@scoot.nu

Meer dan 40 
scootmobielen 
op voorraad!

7 DAGEN PER 
WEEK GEOPEND
 BORREL|LUNCH| DINER slapen & wonenTwelloseweg 79, Terwolde

T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

50%
korting

Showroommodellen 
matrassen 
Eastborn 90x200

AVOND 
FIETSVIERDAAGSE 
TWELLO 
TWELLO.- De Avond Fietsvier-
daagse van Twello is in de ge-
meente Voorst inmiddels een 
traditie geworden: vier dagen 
lekker fietsen en genieten van 
de prachtige omgeving van de 
gemeente Voorst. De Eerste 
Twellose Toerclub (ETT) organi-
seert dit jaar voor de 37ste keer 
dit fietsevenement voor jong en 
oud van 3 tot en met 6 juni.

Dit betekent dat iedereen kan mee-
doen. Het is niet nodig om een geoe-
fende fietser te zijn, want er zijn elke 
dag verschillende afstanden: een kor-
te route van ongeveer 15 kilometer en 
een langere route van ongeveer 30 
kilometer. Bovendien is er op de pa-
den en wegen goed te fietsen en zijn 
de routes duidelijk aangegeven. De 
routes voeren allemaal langs plekken 
in en rond Voorst die zeer de moeite 
waard zijn. Iedereen fietst op zijn ei-
gen manier en tempo. En heeft u geen 
fiets, maar wel een scootmobiel? Ook 
dan kunt u gewoon meerijden. 

Inschrijven en starten
Inschrijven voor de Avond Fietsvier-
daagse kan voor € 3,50 op maandag 
3 juni bij clubgebouw ‘De Laene’ van 
SV Voorwaarts, Kerklaan 2A in Twello. 
Wilt u maar één of twee dagen mee-
fietsen? Dan kunt per dag een dag-
kaart kopen voor € 1,50. Elke dag kan 
er worden gestart van 18.30 tot 19.00 
uur.

Voorverkoop
Tijdens de voorverkoop van donder-
dag 23 mei tot zaterdag 1 juni (17.00 
uur) is het stempelboekje met korting 
te koop voor € 2,50. 
Profile Hafkamp, Molenstraat 57, 
Twello

Jumbo Binnendijk (infobalie), Michiel 
de Ruyterstraat 101, Twello
Snackbar en eetcafé Kokkie, Molen-
straat 44a, Twello

FAMILIE SMIT WINT EERSTE DIJK VAN 
EEN DORPSQUIZ

WILP.- Vrijdagavond, net voor midder-
nacht, kwam het verlossende woord. 
Meer dan 500 quizgangers zagen het 
team ‘Zonder Smit gaat het shit!’ de 
eerste prijs in ontvangst nemen. Met 
een puntentotaal van 934 bleven ze ‘De 
Stamgasten’ (933 pnt) en ‘D’r op of d’r 
onder’ (930 pnt) nipt voor. Het gewon-
nen geldbedrag gaat de familie Smit be-
steden aan een diner voor ouderen. Dat 
de dorpsquiz heel wat stof heeft doen 
opwaaien bleek afgelopen vrijdag eens 
te meer. Vanuit Wilp en omliggende dor-
pen trokken hele stoeten fietsers richting 
het sportcomplex van SV CCW’16. Al voor 

20.00 uur stonden de deelnemers hier in 
de rij. Sommigen van hen met gezonde 
spanning, andere met nul verwachtin-
gen, maar allen waren ze wel heel erg 
benieuwd naar hetgeen er zou komen; 
de uitslag van de quiz. Naast de kantine 
is een feesttent neergezet om iedereen 
kwijt te kunnen. Als rond 20.30 uur do-
minee Kees Bulens de avond opent zitten 
feesttent en kantine al goed vol.

Verbinden
Waar de organisatie het meeste trots op 
is, is de verbinding die de quiz teweeg 
heeft gebracht. “Kijk om je heen” zegt 

een trotse Sylvia Kolkman, wijzend op de 
volle tafels in de kantine. “Het is echt een 
feest voor jong en oud. Hier zitten nu ook 
een hoop ouderen die je normaliter niet 
treft op een feestavond. Iedereen heeft 
zo wederom een leuke avond.” Ze vertelt 
ook de anekdote van een Syrisch gezin 
uit Wilp. Zij hebben daags voor de quiz-
avond, tot diep in de nacht, koekjes ge-
bakken. Elk team kreeg deze koekjes mee 
en moest vervolgens raden wat de ingre-
diënten waren. “De ‘Syrische Koekenbak-
kers’ hebben in de weken daarna enorm 
veel aanspraak en leuke reacties gehad. 
Dat zijn toch prachtige resultaten.”

De winnaars van de eerste `Dijk van een Dorpsquiz`

Cheque
Op het grote podium wordt er onder-
tussen in verschillende etappes terug-
geblikt op de quizavond en de aanloop 
daar naar toe. Enkele deelnemers ver-
tellen bijzondere anekdotes en allerlei 
foto’s en filmpjes passeren de revue. 
De eerste prijs die uitgereikt wordt is 
de ‘aanmoedigingsprijs’ en deze wordt 
in de wacht gesleept door ‘De Engeltjes 
van Chiel’. Het gehele team krijgt een 
5-rittenkaart aangeboden van Trai-
ningsstudio F.R.I.S.. ‘De Stamgasten’ 
mogen daarna de originaliteitsprijs in 
ontvangst nemen. Dankzij hun crea-
tiviteit blonken ze uit in verschillende 
opdrachten. Daarnaast hielden ze ie-
dereen voor de gek met een tekstkar 
waarop zogenaamde ‘aanwijzingen’ 
stonden. Zij mogen ze met z’n allen 
naar het Hof van Bussloo voor een 
bier- of wijnproeverij. Als er daarna 
wordt afgeteld voel je de spanning toe-
nemen. Van laag naar hoog worden 
de teams en hun puntentotaal gepre-
senteerd. Vaak wordt er gejuicht. Drie 
teams blijven er over. Guus en Yvonne 
praten de climax aan elkaar, vertellen 
enkele leuke anekdotes over de top-3 
en benadrukken nog maar eens hoe 
dicht het bij elkaar zat. De familie Smit 
blijkt uiteindelijk aan het langste eind 
te trekken. Dolblij bestijgt het team het 
podium en neemt het de cheque van 
€500 en een ongevraagde bierdouche 
in ontvangst. 

DVD
Als de confetti is neergedwarreld en de 
eerste winnende teamleden, al crowd-
surfend, het publiek in zijn gespron-
gen wordt er bekend gemaakt dat de 
tweede editie plaats zal gaan vinden op 
27 maart 2021. De organisatie bedankt 
alle sponsoren, vrijwilligers en deelne-
mers en de band Livin’Room zou er ver-
volgens voor zorgen dat het nog lang 
onrustig bleef. Via Facebook, website 
en KijkindeKernen.nl zal de organisatie 
de komende tijd nog veel nieuws, foto’s 
en filmpjes de wereld in sturen. Ook is 
er een speciaal quizboek met antwoor-
den, foto’s en een DVD te bestellen. Be-
stellen kan via een teamcaptain of mid-
dels een berichtje aan de organisatie, 
bijvoorbeeld via Facebook. 

B innen Het Kleurrijk vinden we het samen vieren van feestjes 
een mooi en belangrijk uitgangspunt. Samen ‘feesten’ is 
leuk. Het versterkt de verbondenheid tussen kinderen in de 

opvang. Ze hebben op een intense manier contact met elkaar en met 
hun begeleiders. Nu vieren we ons tienjarig bestaan met een feest 
voor alle kinderen, ouders en andere betrokkenen. 

Natuurlijk is dat niet het enige feest wat er gevierd wordt op Het 
Kleurrijk. Zoals dit artikel al begon, vindt Het Kleurrijk het vieren van 
feestjes ook belangrijk. 

Als een kind jarig is, of op een bepaalde dag zijn/haar verjaardag 
viert dan hangen de leidsters een fotoplaat van 
het kind op de voordeur. Een warm welkom 
voor de jarige. Zo weten de andere kinderen 
en ouders meteen ook wie er die dag jarig is 
en dat we een feestje op de groep gaan vieren. 
Kinderen leren tijdens het vieren van het 
feestje om aandacht te hebben voor een ander. 
Het jarige kind staat tijdens het vieren van 
de verjaardag in de belangstelling. De andere 
kinderen maken samen muziek en zingen voor 
de jarige. De jarige mag de liedjes kiezen en 
zijn zelf-versierde verjaardagsmuts opzetten, 
de kaarsjes op de taart uitblazen en trakteren. Feesten spreken bij 
kinderen sowieso tot de verbeelding. Carnaval, Sinterklaas, Kerst, 
Pasen. Bij elk feest horen andere gewoontes en rituelen. Een feest is 
op die manier voor kinderen bijzonder en ‘spannend’. Ook de sfeer 
rondom Sinterklaas en Kerst is speciaal en anders dan andere dagen. 
Vooral dat willen we de kinderen laten ervaren.

Met Kerst eten we samen een feestelijk ontbijt of kerstdiner en 
versieren we de groepen uiteraard met lampjes, bomen en andere 

Een prachtige reden voor een feestje…
kerstartikelen. De ruimte is dan knus en door de lampjes raken 
de kinderen vaak ‘betoverd’. Het is dan heerlijk om samen met de 
kinderen rondom de kerstboom te zitten, waarbij er ‘in het donker’ 
voorgelezen of gezongen wordt. Tijdens een kerstdiner worden ook 
ouders betrokken. Zij maken, eventueel samen met hun kind, hapjes 
voor het feestbuffet. Hoe fijn is het om samen met je papa en mama 
te genieten op Het Kleurrijk in deze gezellige sfeer.

Het sinterklaasfeest, een kinderfeest bij uitstek, vieren we op 
Het Kleurrijk met alle dreumesen en peuters op 1 ochtend. Onze 
‘eigen’ vertrouwde Sint komt langs samen met twee lieve en een 

tikkeltje ondeugende Pieten. De Sint kent de kinderen 
en de leidsters uiteraard goed. Op die manier is de 
sfeer relaxed en durven de kinderen allerlei vragen en 
activiteiten met de Sint en Pieten te ondernemen. Mooi 
om te zien dat de dreumesen gedurende de tijd dat 
de Pieten er zijn helemaal ontdooien en zelfs naast de 
Piet of op schoot durven te zitten. Samen genieten van 
pepernoten en de aanwezigheid van de Sint. Uiteraard 
delen de Pieten aan het eind ook aan ieder kind een 
cadeautje uit. 

In de zomer organiseert Het Kleurrijk dan ook 
vaak een ‘zomerfeest’ met een bepaald thema; zoals 

bijvoorbeeld sprookjes of circus. De oudercommissie en het team 
bedenken dan samen allerlei activiteiten die passen bij het thema. 
Ook wordt er veel aandacht besteed aan de aankleding van de 
(buiten)ruimte. Er ontstaat dan letterlijk een andere omgeving en 
sfeer. 

Het 10 jarig bestaan is zeker een reden voor een feestje. Alle 
ouders en kinderen van Het Kleurrijk zijn hiervoor uitgenodigd.  
Samen maken we er een prachtige middag van!

‘Het versterkt 
de verbondenheid 

tussen kinderen in 
de opvang.’

10
jaar
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FAMILIE BERICHTEN 

Betrokkenheid, dat hebben we vooral 
ondervonden bij het overlijden en afscheid 
van mijn vrouw, onze (schoon) moeder, 
oma en omi

Riet Klunder-Kuster

Juist deze betrokkenheid is ons tot steun om 
dit verlies te dragen, dank daarvoor.

Fam. Klunder

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

een afscheidsceremonie

ook buiten gehouden

kan worden?

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

Uitvaartverzorgers 
Ilse Hemmes • Anja Esbeukman 
Marion Koldewijn • Joyce de Vries
Kimberley Teelen

We staan 24/7 voor u klaar:
(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   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

Nabestaanden die kiezen voor de begeleiding van Hemmes Uitvaartzorg 
hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van ons afscheidscentrum.

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Graag bieden wij de gelegenheid om ook ‘s avonds de tandarts
te bezoeken. Wij zijn elke dinsdag open tot 20.15 uur. Door deze
service hoeft u overdag geen vrij te nemen en kan uw controle
ook in de avonduren plaatsvinden.

Ook dit is een vorm van persoonlijke aandacht, die wij vanuit 
Tandzorg Op maat Twello graag geven. U bent van harte welkom! 

OOK ‘S AVONDS GEOPEND

Dorpsstraat 26c
7391 DE Twello
Tel: 0571 27 60 40 

Bel of schrijf u nu in via de site
TandzorgOpMaat.nl

Intens verdrietig om wat niet meer is 
en nooit meer zal zijn. 

Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.

Toch nog vrij plotseling hebben wij 
afscheid moeten nemen van onze 

lieve vader en schoonvader

Marinus Balster
Marinus Hermanus Johannes

sinds 1 oktober 2018 weduwnaar van 
Dinie Balster - Paalman

* Klarenbeek,  † Deventer, 
7 oktober 1938  9 mei 2019

Ellen en Wim
Linda

Abraham Crijnssenstraat 12
7391 WC  Twello

Marinus is in Afscheidscentrum Hemmes.

De crematieplechtigheid vindt plaats op 
vrijdag 17 mei om 11.00 uur in De Hanze  
van Yardenhuis Steenbrugge, Raalterweg 29  
te Diepenveen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om ons 
te condoleren in de koffiekamer van het 
crematorium.

Als je niet meer beseft waar je bent.
Niet meer zo kunt genieten van het leven.
Als je op een stoel zit en je weet niet waar.
Als je hoofd niet meer wil doen wat jouw
handen zouden kunnen.
Dan is het tijd dat wij je rust gunnen.

Dankbaar voor alle mooie herinneringen, 
hebben wij in alle rust afscheid genomen 

van onze lieve vader, trotse opa en  
mijn levenspartner

Gerhardus Hermanus 
Berendsen

Gradus

sinds 1987 weduwnaar van 
Miene Berendsen - Bloo

* Bussloo,  † Twello, 
3 juni 1927  12 mei 2019

Bennie en Berthilde
   Cinthia en Stijn, Laura
   Sharon
   Jodie
   Germa

Ineke en Leo
   Maarten
   Stijn

Mia
   Dennis
   Wouter

Ria en Frans
   Lieke
   Remco

Toos van der Liende

Correspondentieadres:
Jan van Galenstraat 1
7391 CX  Twello

Er is gelegenheid ons te condoleren en 
afscheid te nemen van Gradus op donderdag 
16 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur in 
Afscheidscentrum Hemmes, Piet Heinstraat 33 
te Twello.

De afscheidsviering vindt plaats op vrijdag  
17 mei om 10.30 uur in de H. Martinuskerk, 
Kerklaan 18 te Duistervoorde - Twello.
Aansluitend begeleiden wij pa naar zijn laatste 
rustplaats bij ma op het naastgelegen kerkhof.

Onze speciale dank gaat uit naar 
het team van Martinushof Twello, 

afdeling Noordijk 2 voor hun jarenlange 
liefdevolle verzorging en aandacht.

MOLENALLEE 5
7384 AM WILP
Telefoon: 0571-26 20 07
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.nl

Drainagebuizen (per meter leverbaar)

Koppelstraat 4 | Twello | 0571 - 794 514 | www.v-s-v.nl

Verkoop Service Veluwe BV
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Engelenburgstraat 55, Twello   
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Engelenburgstraat 55, Twello
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POSTERENKSE FEESTEN BELOVEN 
VEEL GEZELLIGHEID
POSTERENK.- In Posterenk wordt op zaterdag 25 en zondag 26 mei alweer 
de 17e editie van Posterenkse Feesten georganiseerd. Posterenkse Feesten 
is een activiteit van Stichting Behoud Wilpermolen. Het belooft weer een 
gezellig weekend te worden en het zal de bezoekers aan niets ontbreken. 

Zaterdag 25 mei
De aftrap van het weekend is anders 
dan we de laatste jaren gewend zijn. Er 
wordt een POP-Quiz georganiseerd. Het 
lijkt op het TOP2000 café met muziek 
en video beelden waarbij verschillende 
groepen tegen elkaar strijden en de juis-
te antwoorden proberen te vinden over 
muziek, geluiden van muziekinstrumen-
ten en videobeelden. Het is een interac-
tieve avond waarbij iedereen kan mee-
doen. Je kunt je opgeven als een groep, 
buurt etcetera uit Posterenk, Wilp en 
Bussloo. Tussendoor kan er natuurlijk 
gedanst worden. Aanmelden kan via 
bart.marga@gmail.com

Zondag 26 Mei
De zondagmiddag staat weer in het te-
ken van de molenspelen, gezelligheid 
en muziek.  Vanaf 13.30 uur spelen we 
weer een aantal aantrekkelijke molen-
spelen. Hierbij gaat het niet om kracht 
of snelheid maar behendigheid en ple-
zier voor deelnemers en publiek. Het 
Molentouwtrekken zal niet ontbreken 
en spellen als Sponsbob en het Letter-
spel zorgen voor de nodige hilariteit. 
Door de gevarieerde opzet spelen jeugd 
en volwassenen tegen elkaar. De jeugd 
zal weer proberen hun eigen ouders te 
verslaan. Het is een korte activiteit aan 

het begin van een mooi programma, 
dus mis het niet en kom op tijd. Voor de 
kinderen is er een springkussen en nog 
andere activiteiten.
Vanaf 15.00 uur begint voor Posterenk 
een nieuwe band met een allround re-
pertoire.

Band de Bridge
The Bridge is een band uit Deventer en 
omstreken die is geboren in de wijk de 
Hoven. Een gelouterde en enthousi-
aste groep muzikanten vond elkaar in 
gelegenheidssessies in ’t Hovenhuus, 
waaruit op basis van vriendschap en 
een gezamenlijke liefde voor muziek de 
band The Bridge is ontstaan. The Bridge 
is een spannende coverband die zom-
pig kan rocken als “the Black Keys” en 
“Queens of the Stoneage”, maar die ook 
gevoelige nummers van Stevie Ann en 
Skunk Anansie op het repertoire heeft. 
Het continue veranderende repertoire 
spant zich uit over de hele rock- en pop-
geschiedenis van Elvis en Dusty Spring-
field, via Tina Turner, Iggy Pop en de 
B52’s naar Of Monsters and Men en No-
thing but Thieves. Kom kijken, luisteren, 
genieten en feesten met ons!

Bezoek de website www.wilpermolen.nl 
voor meer informatie.

JONGERENWEEKEND OGENBLIK
VOORST.- Wie kun je vertrouwen als 
je niemand kent? Wat heb je aan wis-
kunde na de middelbare school? Moet 
je altijd je grenzen verleggen? Deze en 
andere vragen staan centraal tijdens 
jongerenweekend OgenBLIK op 25 en 
26 mei voor jongeren tussen 15 en 20 
jaar in Het Basiskamp in Voorst (GLD). 

Tijdens dit weekend gaan jongeren in 
gesprek met bekendere (jonge) rolmo-
dellen als model Loiza Lamers en VN-
jongerenambassadeur Eefke van de 
Wouw. 

Jongeren van nu willen leeftijdsgenoten 
ontmoeten en nieuwe mensen leren 
kennen. Ze denken na over klimaat-
vraagstukken, gender issues, reizen en 
toekomstdromen. Maar ze willen ook 
de hectiek van de huidige maatschap-
pij kunnen ontvluchten en zoeken stilte, 
rust en bezinning. 

Dit hebben initiatiefnemers Liesbeth Es-
huis en Angelo de Smit – beiden werk-
zaam in onderwijs en cultuur - niet zelf 
bedacht, maar blijkt uit antwoorden op 
vragen die zij jongeren in het voortge-
zet onderwijs hebben voorgelegd. Door 
hierover met hen verder te praten, 
merkten ze dat er vaak weinig tijd en 
ruimte is voor langere verhalen en ge-
sprekken en diepere vragen. 
Het is daarom dat Eshuis en De Smit het 
initiatief hebben genomen een week-
end voor jongeren tussen 15 en 20 jaar 
te organiseren met de titel OgenBLIK. 
De naam OgenBLIK verwijst naar een 
moment van aandacht en focus; een 
gerichte blik. Doel is bij te dragen aan 
inspireren, verrijken en ontmoeten 
door vooral nieuwe gesprekken tussen 
jongeren te laten ontstaan. 

Tijdens OgenBLIK op 25 en 26 mei gaan 
de deelnemende jongeren in gesprek 
met topmodel Loiza Lamers, VN-jonge-
renambassadeur Eefke van de Wouw, 
wetenschapper Stefan Buijsman, dich-

teres Siham Amghar, wereldreiziger 
Willem Dieleman en bergbeklimmer 
Wilco van Rooijen. Een aantal van de 
sprekers blijft ook na hun bijdrage aan-
wezig. Naast de bekendere gasten biedt 
het programma ook activiteiten als een 
nachtelijke insectenwandeling, een crea-
tieve workshop en een yogales. 

In gesprekken, workshops en activiteiten 
nemen de deelnemers de tijd om aan 
de slag te gaan met goede verhalen en 
verrassende (eigen) vragen, rondom the-
ma’s als mens en maatschappij, natuur 
en milieu, kunst, cultuur en filosofie. 
Dit gebeurt met opzet op een voor hen 
minder bekende en niet-schoolse loca-
tie; van een afstand zie je de dingen juist 
scherper. De deelnemers overnachten 
op natuurkampeerterrein de Haver-
kamp in Voorst. 

Voor OgenBLIK zijn nog een paar plaat-
sen beschikbaar. Aanmelden kan tot 18 
mei via de website www.ogenblik.online. 
Hier is ook uitgebreide informatie te vin-
den over de sprekers en het programma. 

LAATSTE ROMMELMARKT VOOR 
RESKEVO WAS SUCCESVOL

VOORST.- Ook de ‘afgeslankte’ rommelmarkt voor het onderhoud van de 
dorpskerk trok weer veel bezoekers. Al voor achten stonden de eerste 
kooplustigen voor de hekken, die klokslag negen uur open gingen. Dit jaar 
stonden de spullen uitgestald tussen Dorpshuis en kerk en binnenin het 
Dorpshuis. Er was veel kleding, kunst en een zeer goed gevulde bloemen-
kraam. 

De bloemstukjes vlogen weg en ook 
de tuinplanten en stekken vonden 
gretig aftrek. Binnen was het drin-
gen bij de duizenden boeken, het 
speelgoed, glaswerk en servies. De 
mooiste spullen waren te vinden in 
grootmoedershoek: van echt antiek 
tot vintage.

Oliebollen en pannenkoeken, maar 
ook hamburgers zorgden ervoor 
dat niemand honger kreeg. 

Het enthousiaste draaien aan het 
Rad van Avontuur met mooie prij-
zen trok veel belangstelling en de 
animo voor de diverse raad- en 
gokspelen was groot. 
Er kon geraden worden hoeveel 
knikkers er in een glazen pot za-
ten. Het waren er 948. Gerrit Smit 
had het op twee knikkers na goed. 
Daarmee won hij een mooie hand-

made patchwork plaid.
De bloemenwenskaart van Noa 
Nijenhuis werd getrokken. De 
prachtige bos bloemen ging naar 
oma Nijenhuis. ‘Meester’ Ormel 
verleidde heel veel mensen om 
een handtekening in een hokje te 
zetten. Gerben Hemmink en Pien 
Koopman hadden geluk en kregen 
allebei een goed gevulde bood-
schappenmand.
De kerk, waaraan de opbrengst ten 
goede komt, was open voor bezoe-
kers. De opbrengst van de markt 
was net geen 10.000 euro.

Dit was de laatste rommelmarkt 
in deze vorm, maar Reskevo blijft 
bestaan. Reskevo, dat staat voor 
Restauratie Kerk Voorst, werd op-
gericht in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw en organiseerde in 
1982 de eerste rommelmarkt.

Ook nu weer een run op de spullen bij het van start gaan van de markt

MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700

SLIPPERS
 REEF - FITFLOP - HAVAIANAS - TEVA 

 SINNER - O’NEIL - IPANEMA

DE GROOTSTE COLLECTIE

OOK VOOR KINDER SANDALEN 
VAN TEVA EN NIKE!

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

PUNTJE?

mailto:bart.marga@gmail.com
http://www.wilpermolen.nl


Kom jij ons team versterken?

Ben jij je manager vaak een stapje voor? Verras jij collega’s met je 
accutaresse? Heb je financieel administratieve ervaring? Ben je 

ondernemend van aard en klantgericht? Dan zijn wij op zoek naar jou!

FINANCIEEL SECRETARIEEL MEDEWERK(ST)ER - Twello

Je wordt het gezicht van ons kantoor; neemt de telefoon aan en ontvangt 
de klanten. Daarnaast beheer je de agenda’s, verzorg je correspondentie, 
ondersteun je commerciële activiteiten, boek je facturen en heb je diverse 

administratieve werkzaamheden. Je werkt hierbij samen met de 
secretarieel medewerksters van onze andere kantoren.

Wil je weten wat wij jou te bieden hebben? Bel Joyce van de Kerkhof 
via 06 5755 8583 of mail naar personeelszaken@boschland.nl. 

Het volledige functieprofiel staat op boschland.nl/werkenbij

Ede  |  Lienden  |  Hengelo Gld.  |  Twello  |  Roermond

Gym en dans Klarenbeek op zoek 
naar enthousiaste gymdocent! 

In Klarenbeek zijn elke maandag van 17.30 tot 20.30 gymlessen. Er zijn drie 
verschillende gymgroepen: kinderen tot en met 6 jaar, kinderen vanaf 6 jaar en 

een dames groep. De lessen die worden gegeven zijn in de sporthal van het MFC. 

Vanaf de zomer zijn wij op zoek naar een nieuwe gymdocent, die om de 
week de lessen wil verzorgen. Lijkt het jou leuk om dit te gaan doen of wil je 
meer informatie? Neem dan contact op met het bestuur van de vereniging 

via gymnastiek@scklarenbeek.nl. Ken je iemand die dit misschien leuk vindt 
om te doen? Tip die persoon! Wij zouden volgend seizoen graag starten 

met een enthousiaste gymdocent. 

Het bestuur van de afdeling Gymnastiek en Dans van Sportclub 
Klarenbeek is op zoek naar een :

Penningmeester. 
De huidige penningmeester heeft aangegeven te stoppen aan het einde 

van het huidige seizoen. 

Als penningmeester verzorgt u de betaling van facturen en 
vrijwilligersvergoedingen. Daarnaast dient er bij nieuwe vrijwilligers een 

overeenkomst opgesteld te worden. Jaarlijks wordt er aan het einde van 
het seizoen een balans opgemaakt en een begroting voor het nieuwe 
seizoen. Ook bent u verantwoordelijk voor het bijhouden van de kas. 

Lijkt u het leuk om deze functie te bekleden, dan 
kunt u reageren via de mail naar: 

gymnastiek@scklarenbeek.nl. 
Vermeld in de mail u naam en telefoonnummer, 
dan nemen wij als bestuur contact met u op. 

Namens, Bestuur afd. Gymnastiek en 
Dans Sportclub Klarenbeek

 Heb jij dit jaar  
examens en zoek je 
daarna een leuke job? 

Kom langs aan het Marktplein 4 in Twello 
en vraag naar de mogelijkheden! 

Meer informatie vind je op onze website www.actiefwerkt.nl 

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARSSierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

LMB Jabotech Nijbroek, 
voor Service en 

Precies Vakmanschap!

U bent welkom bij ons in Nijbroek.

PERSONEEL GEZOCHT

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends
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HAMU totaalinstallateur V.O.F.
www.hamutwello.nl 

0571 298 175
Koppelstraat 12 
7391 AK  Twello 

Elektra installaties
CV installaties
Gas/water/sanitair
Dak- en zinkwerken

Data installaties
Advies - begeleiding
Service - onderhoud

Duurzame energie

Hypotheek?
Een hypotheek 
afgestemd op uw 
woonwensen en 
mogelijkheden.

Hypotheek?

Veilingstraat 22 - 7391 GM Twello | 0571 - 276202 |  twello@bieze-makelaars.nl

Open dag
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

w w w . b i e z e - m a k e l a a r s . n l

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

In het buitengebied met vrij uitzicht over de 
weilanden gelegen vrijstaande woonboerderij 
(De Kleine Ruytenbergh) met o.a. 5 slaapkamers,
een inpandige garage en een fraai aangelegde
tuin rondom. De woonboerderij stamt van origine
uit 1820 en is geheel gerenoveerd waarbij o.a. 
de originele gebinten intact zijn gelaten. 
Perceeloppervlakte 3.095 m², 
woonoppervlakte 268 m², inhoud 1.251 m³.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

NIJBROEK, Middendijk 3

Op een aantrekkelijke locatie gelegen vrijstaande
woning met 3 slaapkamers, aangebouwde
garage/berging, carport en fraai aangelegde 
voor- en vrij gelegen achtertuin.
Perceeloppervlakte 374 m², 
woonoppervlakte 120 m², inhoud 500 m³.

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4

In rustige en kindvriendelijke woonomgeving 
gelegen helft van een dubbel woonhuis (1978)
met moderne keuken en badkamer,
4 slaapkamers, verlengde stenen garage [ca. 30
meter] en royale achtertuin met meerdere
terrassen op het noord-westen.
Perceeloppervlakte 292 m², inhoud 518 m³,
woonoppervlakte 139 m².

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21

Aan de rand van het dorpscentrum gelegen 
karakteristiek helft van een dubbel woonhuis
(1930) met 3 slaapkamers, diverse bijgebouwen
en oprit voor meerdere auto’s op een ruim 
perceel van 420 m². Perceeloppervlakte 420 m²,
woonoppervlakte ca. 96 m², inhoud ca. 340 m³.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

VOORST, Enkweg 36

Licht, ruimte en comfort! In het dorpscentrum
gelegen 4-kamer appartement (2011) op de
1e verdieping met balkon, eigen parkeerplaats
en fietsenberging in het souterrain.
Het complex is voorzien van een afgesloten
entree met videophone intercominstallatie en lift.
Woonoppervlakte 123 m², inhoud 350 m³.

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Raccordement 116

In rustige en kindvriendelijke woonomgeving 
gelegen, verrassend ruime, helft van een dubbel
woonhuis (1968) met royale woonkamer,
4 slaapkamers en diepe achtertuin (ca. 16 meter
diep!) met veel privacy en meerdere
zonneterrassen. Perceeloppervlakte 339 m²,
woonoppervlakte ca. 206 m², inhoud ca. 660 m³.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

In het buitengebied met vrij uitzicht over de
weilanden gelegen geschakeld vrijstaand 
woonhuis (1966) met 3 slaapkamers, diverse 
bijgebouwen waaronder garage, plantenkas 
en diverse schuren en een fraai aangelegde tuin
rondom met veel vrijheid.
Perceeloppervlakte 965 m², 
woonoppervlakte ca. 110 m, inhoud ca. 325 m³.

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

WILP, Grotenhuisweg 40

In de kom van het dorp gelegen vrijstaand 
woonhuis (1987) met 3 slaapkamers, 
aangebouwde garage met vliering en royale
fraaie tuin. Perceeloppervlakte 965 m²,
woonoppervlakte ca. 160 m², inhoud ca. 450 m³.
De grond is uitgegeven in erfpacht. De kosten
hiervoor bedragen ca. € 4.375,- bruto per jaar.

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

Nabij recreatiegebied Bussloo, in de dorpskern
van Wilp (Posterenk) gelegen onder architectuur
gebouwd vrijstaand woonhuis (bouwjaar 1999)
met 4 slaapkamers, inpandige garage, vrijstaande
berging en tuin rondom. Perceeloppervlakte 485
m², woonoppervlakte 148 m², inhoud 600 m³.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

WILP, Enkweg 14A
Interesse in een nieuwe woning? 

De NVM Open Huizen Dag op 

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt deze woningen

zonder afspraak vrijblijvend 

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

woningen op www.bieze-makelaars.nl
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Locatie: Buddezand 7 - 13 in Wilp
Vier luxe nieuwbouw appartementen te huur in het landelijk gebied in de eVZ de Fliert

MOEDERS VERRAST DOOR 
WINKELIERS UIT TWELLO CENTRUM
TWELLO.- Het was je vast niet ontgaan 
en zo wel: afgelopen zondag was het 
Moederdag! Omdat Twello heel veel 
mooie, lieve en grappige moeders 
heeft, organiseerden de winkeliers uit 
Twello centrum van 3 tot 10 mei een 
Moederdagactie. Alle winkeliers had-
den één cadeau klaarliggen voor een 
gelukkige winnaar. Wat je moest doen 
om kans te maken? Antwoord geven op 

de vraag: Wie verdient er volgens jou 
een cadeautje? Er waren veel moeders 
die een cadeau verdiende, want de ac-
tie was een groot succes! 10 mei wer-
den om 17.00 uur alle bussen geleegd 
en de winnaars getrokken. Met veel ple-
zier hebben de winkeliers zo’n 70 deel-
nemers verrast met het cadeau én een 
compliment. Je bent immers niet voor 
niets opgegeven. 

LEERLINGEN DANIËL DE 
BROUWERSCHOOL OP HET PODIUM
WILP.- Op donderdagavond 16 mei 
schitteren de leerlingen en personeelsle-
den van de school voor zeer moeilijk le-
rende kinderen op het podium van Jacht-
lust in Twello. De avond start om 18.30 
uur met een voorstelling door leerlingen 
van het SO. Om 20.30 uur is het VSO aan 
de beurt. De zaal zal beide keren gevuld 
zijn met ouders, broertjes, zusjes en an-
dere bekenden van de leerlingen. 

De leerlingen hebben de twee weken 
voorafgaand aan de voorstellingen vol-
op geoefend, zowel in de klas met het 
eigen groepspersoneel, als onder leiding 
van twee toneeldocenten. Het thema 
van de voorstelling is “Fantastisch!”. En 
fantastisch wordt het. Door de school 
klinkt de afgelopen dagen volop vrolijke 
muziek en lopen leerlingen trots met de-

corstukken en mooie kostuums rond. 
Het uitgangspunt voor de ontwikkeling 
van de voorstellingen is dat de ruim 200 
leerlingen, variërend in de leeftijd van 
4 tot 20 jaar, een grote eigen artistieke 
inbreng hebben. De Daniël de Brou-
werschool is bijzonder trots op de cre-
ativiteit, inventiviteit en spontaniteit van 
haar leerlingen. Pijlers die onder andere 
belangrijk zijn om te kunnen leren, zelf-
vertrouwen te krijgen en te kunnen func-
tioneren in de maatschappij.

De Daniël de Brouwerschool is een Ka-
tholieke school voor zeer moeilijk le-
rende kinderen en huist op het landgoed 
de Lathmer in Wilp. Dagelijks komen 
er ruim 200 kinderen vanuit een straal 
van 40 kilometer met taxibusjes naar de 
streekschool.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NLSC KLARENBEEK ORGANISEERT SPORTINSTUIF
KLARENBEEK.- Op woensdag 22 mei 
organiseren de afdelingen van SC 
Klarenbeek een gezamenlijke sport-
instuif. De activiteit is bedoeld voor 
kinderen vanaf 4 jaar tot en met 8 
jaar. Ben je 9 en zit je nog in groep 4 
dan mag je uiteraard ook deelnemen 
aan de instuif. 

De instuif begint om 14.00 uur en zal 
ongeveer tot 16.00 uur doorgaan. 
 
Deze middag organiseren de afde-
lingen van SC Klarenbeek, te weten 
gym, handbal, voetbal en volleybal, 
allemaal een kleine activiteit geba-
seerd op hun sport. De kinderen 
nemen allemaal deel aan elke sport/
activiteit, verdeeld over groepen (op 
basis van leeftijd worden de groepen 
ingedeeld). 

Inschrijven kan via de website van SC 
Klarenbeek, verzoek is om zo spoedig 
mogelijk in te schrijven zodat we een 
goede voorbereiding kunnen treffen. 

JUF MANON TROUWT OP DE KLEINE WERELD 

TWELLO.- Ja hoor, vrijdag 3 mei was 
het zover, juf Manon van De Kleine We-
reld is getrouwd met haar Stef. Het was 
een supermooie dag met alleen maar 
hoogtepunten en een groot, gaaf feest 
als afsluiting. Maar de echte trouwerij 
was uiteraard vorige week dinsdag 7 
mei. Juf Manon en Stef stapte speci-
aal voor alle leerlingen van De Kleine 
Wereld nog een keer in het huwelijks-
boot… euh in de huwelijkssportwagen. 

De ceremoniemeester, juf Marjolein 
had alles perfect en tot in de puntjes 
geregeld. Johnny had de eer om de 

deur van de sportwagen te openen. 
De rest van groep 7 (de leerlingen van 
de bruid) stonden vol verwachting met 
een ereboog klaar om het bruidspaar 
te ontvangen. Aan het begin van de 
rode loper werd het prachtige bruids-
paar een warm welkom geheten door 
de enige echte trouwambtenaar van 
De Kleine Wereld, Ellen alias Babs. 
Via de rode loper werden ze naar de 
trouwlocatie geleid waar ze door een 
luid gejuich en geklap werden ontvan-
gen door alle leerlingen en leerkrach-
ten van De Kleine Wereld. Zelfs een 
aantal ouders van groep 7 wilde dit 

niet missen en waren getuigen van 
dit mooie spektakel. DJ Glenn zorgde 
bij binnenkomst voor een mooi bij-
passend muziekje. Babs Ellen begon 
de plechtigheid met een aantal wee-
tjes over het bruidspaar, daarna was 
het tijd voor het JA-woord welke door 
beide vol overtuiging werd uitgespro-
ken. En toen… het moment waar alle 
meiden op zaten te wachten DE KUS, 
terwijl de jongens de handen voor hun 
ogen sloegen genoten de meiden van 
dit prachtige moment. Na de kus wer-
den de ringen aangereikt door Tim en 
Feline. Om het officieel te bestempelen 
werd er uiteraard door de getuigen 
Lukas en Fenna-Lynn, het bruidspaar 
en de Babs een handtekening gezet 
onder de huwelijksakte. Na deze plech-
tigheid heeft iedereen genoten van 
een prachtig nummer gezongen door 
groep 7 en de leerkrachten, geschre-
ven door juf Leonie. Hierna gingen de 
leerlingen allemaal naar hun klassen 
terug waardoor groep 7 het bruidspaar 
even voor zichzelf had en de felicitaties 
kon overbrengen. Het was maar goed 
dat het bruidspaar een auto met open 
dak had anders zou het cadeau, een 
super mooie perenboom met hierin 
allemaal hartjes vol gelukwensen van 
haar leerlingen, niet in de auto passen. 
En kijk, daar waar ze 3 weken geleden 
nog samen met de paashazen in deze 
prachtige krant stonden, staan ze hier 
met hun eigen getrouwde juf Manon 
en haar Stef. 

PINKSTERFEESTEN SV V EN L
DE VECHT.- Met Pinksteren is het weer 
feest in De Vecht bij voetbalvereniging 
V en L. Zoals gebruikelijk is op tweede 
Pinksterdag 10 juni het familievoetbal-
toernooi. De feestelijkheden worden 
gestart met een gezellige braderie op 
zondag 9 juni, eerste Pinksterdag vanaf 
13.30 uur.
Verscheidene standhouders met aller-
hande spullen, kleding, lekkernijen en 
spelletjes staan opgesteld op het V en 

L terrein, zodat het een gezellig geheel 
wordt. Er is natuurlijk ook een hapje en 
drankje te verkrijgen. Er kunnen nog een 
aantal kramen geplaats worden. Meer 
informatie via: braderiesvvenl@hotmail.
com. Deze braderie zal tot 17.00 uur du-
ren. Ondertussen start op het veld om 
16.00 uur het jaarlijkse vogelschieten 
waar de schutterskoning van 2018 Harm 
Kamphorst zal proberen zijn titel te ver-
dedigen. 

Op de maandag is het jaarlijks terugke-
rend Familie voetbaltoernooi. De toer-
nooi start om 09.30 uur. Verscheidene 
families zullen weer strijden om de be-
ker. Dit evenement staat bekend om de 
gezelligheid, ongedwongen sfeer en het 
bloedfanatieke voetballen. 
Natuurlijk staat er deze dagen ook een 
feesttent waar het altijd gezellig. De mu-
ziek wordt verzorgd door Dj Bart en de 
band X PLAIN. 

AVONDEXCURSIE IVN IN EMPESE 
EN TONDENSE HEI
EMPE/TONDEN.- Nu het ’s avonds langer licht 
blijft, houdt IVN-Eerbeek en omstreken een 
avondexcursie in de Empese- en Tondense 
heide. Toen dit natuurgebied een jaar of zeven 
geleden door Natuurmonumenten flink op de 
schop is genomen, zijn er meteen wandelrou-
tes uitgezet. Nu is het mogelijk om op plaatsen 
te komen die voordien niet voor het publiek 
toegankelijk waren.

De excursie vindt plaats op zaterdag 18 mei, aan-
vang 19.00 uur. De vertrekplaats is de parkeer-
plaats op de hoek van de Hallsedijk en het Van 
Hasseltpad. De duur van de excursie is ongeveer 
twee uur en het is niet nodig om zich aan te 
melden. Over het algemeen is de route ook met 
gewone schoenen te belopen. Toch is het raad-
zaam om goed en waterdicht schoeisel te dragen 
opdat men niet voor verrassingen komt te staan.

Iedereen kan gratis aan deze excursie 
deelnemen. Wie dat wil kan na afloop 
zijn of haar waardering tot uitdrukking 
brengen door, geheel vrijblijvend, een 
bijdrage te geven voor het werk van het 
IVN. Meer informatie is verkrijgbaar bij 
de eerste gids, Lambert Kouwenberg, 
tel. (0575) 54 09 78 of op de website 
www.ivn-eerbeek.nl
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Eerst naar Bonhof...

Bonhof Machine- en Materiaalverhuur: 
Zonnenbergstraat 36, 7384 DL Wilp,  T 055 - 323 12 63   
verhuur@bonhof.com

Bij De Molenbeek werken mensen met een 
verstandelijke beperking. De Molenbeek is  
een dagbestedingslocatie van Zozijn.

De Molenbeek
Sterreboslaan 3, Wilp

088 57 53 201
Openingstijden:  

maandag t/m donderdag 
9.00-16.00 uur

vrijdag (oneven weken) 
9.00-16.00 uur

 Te koop:
Gekloofd, niet gedroogd 

kachel- en haardhout.
Beuken, essen en 

eikenhout. 
50 euro per kuub

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

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

T-RACER 250
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MET ONZE 
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20%
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HOGEDRUKREINIGER 
K3.150MD 
1.600 watt. 360 liter/per uur.  

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

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

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

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

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

25%
KORTING

Maximale bescherming voor o.a. deuren, 
kozijnen en gevelbetimmering.

OP SIKKENS 
BUITENLAKKEN DIY

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

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

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

MET MEER DAN 80 VESTIGINGEN, DUS ALTIJD 1 IN DE BUURT
KIJK VOOR DE ADRESSEN, ACTUELE OPENINGSTIJDEN EN KOOPZONDAGEN OP WWW.MULTIMATE.NL
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HOGEDRUKREINIGER 
K3.150MD 
1.600 watt. 360 liter/per uur.  

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

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

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

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

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

PROFESSIONELE VERF

eten. drinken. genieten.

.NLDE KRIBBE

HEMELVAART 
ONTBIJTBUFFET€13,-

per pers
oon Op 30 mei tussen 8.00 en 

10.00 uur kun je genieten van 

een heerlijk Hemelvaart

ontbijtbuffet bij De Kribbe! 

Reserveer via 0571 26 25 22 

of info@dekribbe.nl
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Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

055 - 301 22 55 
info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Lelie-no?
Als dierenarts ben ik blij met alle natuur, niet alleen dieren, maar ook 
planten en bloemen.

Ik had bedacht om mezelf eens  in het zonnetje te zett en door een 
abonnement te nemen op een maandelijkse bos bloemen. Bij de 1e keer 
werd al een prachti g boeket bezorgd, maar helaas schrik: er zat een lelie 
in!

Ik heb een kat in huis en helaas zijn lelies (Ilium en Hemerocallis 
varianten) nogal gift ig voor katt en. De hele plant, inclusief stuifmeel en 
het water waarin de lelies staan zijn gift ig. Dus niet alleen opeten maar 
ook langs het stuifmeel lopen kan al tot problemen leiden.  Het gif in 
de lelies kan acuut nierfalen bij een kat veroorzaken  en nierfalen kan 
weer tot ernsti ge ziekte en zelfs tot sterft e van uw kat leiden.  Diverse 
katt eneigenaren hebben inmiddels een verzoek bij de bloemenfi rma 
ingediend voor een lelievrije bos bloemen, maar helaas is dit (nog) niet 
mogelijk.

Dit bracht me op het idee om met behulp van Dr. Google eens uit te 
zoeken wat ik wel in huis kan zett en aan planten en bloemen; bleek ik 
ook al jaren een lepelplant (Spathiphyllum) in huis te hebben die ook 
(licht) gift ig voor kat en hond blijkt te zijn! Gelukkig hebben beiden hier 
nog nooit een hapje van genomen.

Zo zijn er veel  kamerplanten niet zo gezond voor onze huisdieren. Meer 
informati e is te vinden o.a. op licg.nl

Ik heb besloten de lelie toch maar uit de bos te halen, ondanks dat mijn 
kat niet van bloemen eet.

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

055 - 301 22 55 
info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

055 - 301 22 55 
info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

SEIZOENSAFSLUITING 
BIJ VROUWEN AKTIEF 
EMPE/TONDEN.- Bij Vrouwen Aktief 
nadert ook het einde van het seizoen. 
Op dinsdag 16 april verzorgde Elma 
Halma een avond over vergeten groen-
ten. Elma is natuurgeneeskundig the-
rapeut en ze vertelde over allerlei (on)
kruiden die we dagelijks tegenkomen. 
Ook was er die avond in de pauze wat 
te proeven voor de dames.

Op dinsdag 21 mei zal de heer Jan Hut-
tinga een avond verzorgen over de 
Kroonjuwelen van Het Loo. De heer 
Huttinga is meer dan 32 jaar werk-
zaam geweest als jachtopziener op het 
landgoed en heeft natuurfotografie 

als hobby. Het belooft een boeiende 
avond te worden.
Vrouwen  Aktief gaat het seizoen afslui-
ten met een avond over thee, speciaal 
voor de leden. Ilse Beemsterboer uit 
Empe zal ons meenemen in de gehei-
men van een goed kopje thee. 

Mocht u overwegen om lid te worden 
van deze actieve vereniging? U bent 
in september van harte welkom om 
een keer een avond bij te wonen. Voor 
meer informatie kunt u contact opne-
men met Maaike Langelaan, vrouwen-
aktief.empetonden@gmail.com of 06- 
43392584.

KUNSTSTOF BOUWMATERIALEN 
BIJ VERKOOP SERVICE VELUWE

TWELLO.- Bij VSV aan de Koppelstraat 
4 te Twello, is alles verkrijgbaar op het 
gebied van kunststof bouwmaterialen. 
Voor de doe-het-zelver en de profes-
sional, voor elke klus, groot of klein. Van 
terras-overkappingen tot EPDM dakbe-
dekking en van mooie gevelplanken tot 
PVC buizen en infiltratiekratten. Er wordt 
mee gedacht in de totaal oplossing voor 
de klant, maar ook wordt de mogelijk-
heid geboden om alleen de benodigde 
losse onderdelen te bestellen.

In diverse oplossingen is men gespeciali-
seerd om een goed product tegen scher-
pe prijzen aan te bieden. Zo zijn alle be-
nodigde producten voor een duurzaam 
EPDM dak standaard uit voorraad lever-
baar. Het EPDM is een rubberfolie dat 
een duurzaam alternatief is voor platte 
of licht hellende daken, in plaats van bi-
tumen, dakleer of singels. Het is een rub-
ber dat altijd elastisch blijft, en een leven 
lang mee kan. Het eerste EPDM-dak in 
Nederland is in 1968 gemaakt en dat zit 
na 50 jaar nog steeds goed. Bij de dak-
bedekking heeft VSV dan ook een grote 
sortering daktrimmen, waterafvoeren 
etc. Daarnaast een groot assortiment 
spaanplaat schroeven gegalvaniseerd en 
rvs kwaliteit. Electra installatie materiaal 
waaronder grondkabel neopreen snoer 
16 en 32ampere stekers kabelmoffen en 

waterdicht schakelmateriaal is in ruime 
mate aanwezig.

Polycarbonaat overkappingen voor ter-
ras, veranda of carport is een ander pro-
duct waar men sterk in is. Dat kan naar 
keuze een overkapping op een houten 
constructie (bijvoorbeeld Douglas bal-
ken) of een complete aluminium con-
structie zijn. Steeds is het uitgangspunt 
dat de klant alleen die materialen hoeft 
af te nemen die hij nodig heeft. Bij de 
houten onderconstructie zijn dat alleen 
de lichtdoorlatende platen en de profie-
len met rubbers voor het dak. Bij vervan-
ging van onderdelen van een bestaand 
dak kan het bij alleen de platen blijven. 
De meest verkochte typen zijn standaard 
op voorraad. 

Gratis Regenton Gemeente 
Voorst
Een andere categorie producten heeft 
te maken met Hemelwaterafvoer. VSV 
heeft daarvoor een uitgebreid assorti-
ment producten, van de PVC buizen en 
hulpstukken tot de lijngoten en infiltra-
tiekratten, en van dakgoten tot drainage-
buizen. In samenwerking met gemeente 
Voorst kan VSV de materialen leveren 
om de hemenwaterafvoer van het riool 
af te koppelen. Voor de inwoners die 
aan de voorwaarden voldoen worden de 

materialen die VSV levert door gemeen-
te Voorst gesubsidieerd. De regenton is 
daarvan een mooi voorbeeld als het om 
milieu en duurzaamheid gaat. Het regen-
water wordt in de ton opgevangen en 
verdwijnt daardoor niet in het riool. Bij 
droog weer kan dit water gebruikt wor-
den om planten water te geven en kost 
dat geen leidingwater. Zo wordt met één 
maatregel het milieu 2x geholpen. Zin-
ken regen pijpen en hulpstukken plusbe-
vestiging uit voorraad leverbaar.

Vraag bij gemeente Voorst naar Paul van 
Dijk voor meer informatie over de sub-
sidieregeling, of loop vrijblijvend bij VSV 
naar binnen. 

Nu ook elke zaterdag open

Naast de ruime openingstijden, van 
maandag tot vrijdag 07.30 uur tot 17.30 
uur, is VSV vanaf dit voorjaar nu ook op 
zaterdag open van 08.00 uur tot 15.00 
uur. Iedereen kan tijdens de openings-
tijden vrijblijvend naar binnen en wordt 
deskundig te woord gestaan. Is het erg 
druk en moet men even wachten dan 
staat koffieautomaat klaar voor een 
‘’bakkie’’. Voor meer informatie: loop 
vrijblijvend bij ons binnen of kijk op onze 
website www.stuntzaak.nl en www.v-s-v.
nl of bel ons op 0571 – 794 514.

EEN BARBECUE VOOR 65-PLUSSERS 
WILP-ACHTERHOEK.- Een aantal vrijwilligers gaan op 2 juni van 15.30 tot 19.00 uur een gezellige barbecue organiseren 
voor alle 65-plussers uit het dorp. Het is één van de vele activiteiten die plaatsvinden bij de basisschool aan de Zwarte 
Kolkstraat. 

Sinds kort is er op de eerste donderdag van de maand ook een koffiemiddag in de school. Deze gaat op de eerste donder-
dag van de maand september weer van start. Inwoners van Wilp-Achterhoek kunnen elkaar hier ontmoeten. Dan is er ook 
nog  de  wandelgroep die elke dinsdag om 9.00 uur samen 5 kilometer wandelen en nadien gezellig koffie drinken bij de 
theekoepel. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een jeu de boules baan en in  januari werd er een  succesvol Nieuw-
jaarsdiner voor 20 genodigden georganiseerd.  De reacties na het diner waren erg enthousiast en er bleek meer behoefte 
te zijn aan gezellig samenzijn. Daarom wordt er op zondag 2 juni een barbecue georganiseerd voor alle 65-plussers uit het 
dorp. Deze zal plaatsvinden  bij de basisschool in Wilp-Achterhoek van 15.30 tot 19.00 uur. Er wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van €12,50 en opgave is gewenst voor 18 mei via de mail: dcp@abwa.nl of per telefoon 06-55 93 09 32. 

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

mailto:vrouwenaktief.empetonden@gmail.com
mailto:vrouwenaktief.empetonden@gmail.com
http://www.stuntzaak.nl
http://www.v-s-v.nl
http://www.v-s-v.nl
mailto:dcp@abwa.nl


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

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  nleveren (tegen 

contante betaling) bij Voorster Nieuws. 
U kunt deze bon ook voor zaterdag 

opsturen naar het Voorster Nieuws of 
invullen via www.voorsternieuws.nl, 

dan ontvangt u een factuur.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

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

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

70-Tons weegbrug

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Koppelstraat 49 - 7391 AK  Twello, Tel. 0571-274804  
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Koppelstraat 49, 7391 AK Twello, Tel. 0571-274804
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578-576777

Kom vrijblijvend langs voor advies betre�ende autoschade.

Perkplanten
Vaste planten

Groenteplanten
Eetbare wilde planten

Eetbare bloemen
Medicinale planten

Verfplanten
Zaden

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

info@hofvantwello.nl

BIJBAANTJE
VOOR SCHOLIEREN

In onze horeca. 

Weekend, avond, vakantie.
Afwisselend en gezellig! 

Email: laurette@hofvantwello.nl
Of bel: 06-12635320

Buurman 
Vleesch & Vis

Week van de slager

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

2.99

4.00

8.00

5.00

2.29

3.50

4.25

Gerookte Rib-Eye

Grilworst

Gepaneerde schnitzels

American Spare-Ribs

Asperge gebraad

Rundvleessalade

Asperge soep

100 gram

1/2 voor

4 voor

100 gram

Bak

Per pot

1.75

4.50

2.75

#Ovenheerlijk
Kabeljauwvinken

#FF tussendoor
Broodje “dwars door de zaak”

#Veiling vers
Doradefilet m/v

100 gram

per stuk

100 gram

500 gram

Doe mee en maak kans

Bij besteding van 20.00 of meer maakt 
u kans op één van de grillplaten

op een Teppanyaki pakplaat

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

06-13456651

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

www.vanheesversmarkt.nl

Volop asperges: 
dagvers uit venlo

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Rabarber 0.99kilo

Komkommers

Trostomaten 2.49

0.992 stuks

2 kilo

Blauwe bessen,frambozen 
en bramen

Zomerfruit

1.49per doosje

Galia meloen 1.49

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

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 Tim-
merbedrijf. Alle bouwwerk-

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 
Tuinhuizen en schuren.  

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

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen 

v.a. E147,50 sportzolen v.a. 
E147,50. Bel voor een afspraak 

of vrijblijvend advies  
06-14375736  

www.mulderorthopedie.nl

“Habbekrats” Teuge, schuur-
verkoop, Lochemsestraat 5, 

tel. (055) 323 12 74. Open: wo 
en vrij.

ERVAREN SCHILDER voor al 
uw binnen- en buitenwerk 

vrijbl. prijsopg F. Visser  
06 22 45 97 07 .

Brocante - rommelmarkt 
Terwolde. Wij halen uw spullen. 

(0571) 29 10 74 /  
(055) 323 17 11.

Tractor-Shop.nl zoekt 
verkoper voor de weekenden 

Je gaat met onze merchan-
dise naar div. evenementen Je 
hebt een BE rijbewijs. Goede 

verdiensten info@tractor-shop.
nl/0571-270415.

Te huur: 150m2 bedrijfsruimte 
en 50m2 opslagruimte Twello, 

tel. (0571) 27 17 31.

Sleuven graven of tuin om-
spitten met minikraan, bel. H. 
Streppel, Holthoevensestraat 9, 

Wilp A, 06 25 10 70 61.

Motorstalling en vouwwa-
gens, tevens tuin- en stalling-

hulp gevraagd.  
Tel. 06 24 77 89 23.

Te koop: kippenmestkorrels 25 
kilo (voor 150m2 gazon, sier- 
en moestuin) 9 euro. 3 zakken 
25 euro. Eperweg 55, Oene. Tel 

(0578) 623 976.

Te koop: 2,88 HA gras op 
stam, tel: 06-20 80 73 40  

J. Overvelde.

GEZOCHT: VAKANTIE EN 
ZATERDAG HULP. Ben jij tussen 

de 15 en 18 jaar oud en heb 
je zin om ons te komen helpen 

op de kwekerij? Bel of App 
06-52251581. Boomkwekerij 
de Winter Terwoldseweg 10 

Twello.

Gezocht jonge hulp voor al-
lerlei tuinklussen. Beemte B. 

06-28 22 95 41  
janlok0162@gmail.com.

Wij zijn SC Klarenbeek heren 
1 en zijn op zoek naar nieuwe 
teamleden. Ons team bestaat 
uit zes man die spelen in de 
tweede klasse. We trainen 
en spelen onze wedstrijden 
in Sportpark De Pauw in 
Klarenbeek. Zoek je meer 
info kijk dan eens op www.
scklarenbeek.nl. Wil je een 

keer meedoen met de training, 
wil je meer weten over het team 
of heb je andere vragen , kun je 
contact opnemen met Berend 

Modderkolk  
06-54 37 59 70.
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Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas Gas Gas - - - Water Water Water - - - Sanitair Sanitair Sanitair - - - DakwerkenDakwerkenDakwerken
Elektra Elektra Elektra Elektra - - - Centrale Verwarming Centrale Verwarming Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud Service en OnderhoudService en Onderhoud Service en Onderhoud Service en OnderhoudService en Onderhoud 

DUISTERE WOLKEN BOVEN TREKKERFESTIJN? 
NEE, HET ZIJN ROOKSIGNALEN

TERWOLDE.- De mensen van Jong 
Gelre, afdeling Terwolde/Nijbroek 
hebben afgelopen weekeinde weer 
hun jaarlijkse trekker-trek wedstrij-
den gehouden op het terrein aan de 
Twelloseweg. Nou, dat hebben ze ge-
weten daar aan de zuidrand van het 
dorp. Vanaf grote afstand waren de 
kolossale rookpluimen uit de uitlaten 
van de majestueuze machines te zien. 
Het gebrul van de motoren trok na-
tuurlijk ook stevig de aandacht, maar 
de meeste aandacht ging toch wel uit 
naar de ongehoorde prestaties van 
mens en machine op de uitstekend ge-
prepareerde kleibaan. 

De omstandigheden waren natuurlijk 
optimaal, want de temperatuur was 
niet te hoog (die liep in het inwendige 
van de motoren hoog genoeg op), het 
was droog, terwijl door de regen van de 
afgelopen periode de kleibaan vochtig 
genoeg was en de wind stond gun-
stig, zodat de inwoners van het dorp 
die weinig interesse voor het unieke 
gebeuren hadden ook weinig van het 
geluid meekregen. De sfeer rond de 
baan en in de paddok varieerde van 
feestelijk tot in sommige gevallen mis-
troostig als een der deelnemers weer 

eens een hele dure machine naar de 
trekkerhemel had geblazen. Voor zo-
wel deelnemers als publiek was het 
weer een evenement van herkenning 
en erkenning. De trekkertrek festivals 
zijn typisch de evenementen waar de 
plattelandsjongeren (en sommige niet 
zo jeugdige jongeren) elkaar ontmoe-
ten, bijpraten en vooral heel veel tech-
nische nieuwtjes en trucks uitwisselen. 
De wedstrijden zelf werden verreden 
in volledige concentratie en onder 
hoogspanning door de diverse piloten. 
Er werden verrassend veel full pulls 
getrokken, waardoor de spanning in 
nog al was klassen behoorlijk hoog 
opliepen. Daarnaast was het team dat 
de baan met een aantal futuristische 
machines strak en glad hield tussen de 
vele sleps door een attractie op zich. In 
hun onwezenlijk grote mastodonten 
zwierden de “wegwerkers van de klei-
baan” als balletdansers over de baan. 
Eigenlijk is het enige probleem waar de 
organisatie tegen aan begint te lopen 
het gegeven dat steeds grotere aantal-
len deelnemers zich voor de jaarlijkse 
wedstrijden in Terwolde inschrijven en 
in het verlengde daarvan steeds gro-
tere stromen toeschouwers de arena 
omzomen.

Uitslagen van de trekkertrek 
2019 
Klasse 1: standaard tot 2800 kg. 
Corne Okken Staphorst. International 
453 88.85; 2 Jeroen Peppelenbos Nieuw-
Heeten, Same Minitauro 60; 3 Rick Hof-
meijer, Oosterwolde, David Brown 995, 

Klasse 2: standaard tot 3500 kg. 1 Alice 
Hijwegen,  Nijkerkerveen, Ford 
5600; 1. Klaas-Jan Krale,  S t a p -
horst, International 844-s ; 3. Albert 
Hendriksen, Nijkerkerveen, John Deere 
2130. 

Klasse 3: standaard tot 4500 kg. 1.Ben-
nie Nijhof, Oene, Ford 7000; 2.  Kevin 
Pannekoek, Welsum  F e n d t 
309 LS; 3. Marcel Krale, Staphorst, Inter-
national 844-s. 

Klasse 4: standaard tot 5500 kg. 1.Ste-
ven van Klompenburg, Oldebroek. In-
ternational 1246; 2. Team ITL Tom, Loil, 
International 1066; 3. Thomas Bloemen-
kamp, Espelo, Renault 103.12 TX.

 Klasse 5: standaard tot 7000 kg. 1.Lam-
bertho Dijkslag, Wapenveld, Ford 9600; 
2. Thomas van Klompenburg, Olde-
broek, International 1246, 3. Henrianne 
Hijwegen, Nijkerkerveen, Ford 8560. 

Klasse 6: standaard tot 9000 kg. 1.Bert 
Panhuis, Nijbroek, Fendt 720; 2. Gert 
Kluin, Welsum, International 1455 XL; 
3. Jordy van Beek, Houtdorp , Fendt 612 
LSA 

Klasse 7: standaard tot 12000 kg. 1.Ron-
nie Paalman, Holten, Case IH Magnum 
7240 Pro; 2. Thomas Rodijk, Nieuw-
Heeten, Valtra S230; 3. Mike Dreierink, 
Terwolde, Valtra S263. Sportklasse tot 
2600 kg. 1.  Hendrik Doornewaard, Olde-
broek, International 633, 2.  Matthijs van 
Ittersum, Wezep,  Ford 4610; 3. Wilhelm 
Smit,  Doornspijk, Ford 4000. 

Klasse II: Sportklasse tot 3000 kg. 4cil. 
zonder drukvulling 1.Willem Veluwen-
kamp, Hattem, Ford 6600; 2. Manfred 
Vlieger, Oldebroek, Ford 5000; 3. Willeke 
Veluwenkamp, Hattem, Ford 5000.  

DREAMIN’ OF JESSIE IN DE 
KOEPEL NERING BÖGEL

DEVENTER.- Zondag 26 mei speelt 
Dreamin’ of Jessie in de koepel Nering 
Bögel, zij zullen spelen van 14.30 tot 
16.30 uur.

Dreamin’ of Jessie is een semi-akoesti-
sche vijfmansformatie uit Hengelo die 
relatief onbekende liedjes met een oor-
sprong in pop, jazz, bluegrass, (Indie)pop 
en wereldmuziek vertolkt naar sferische 
nieuwe muzikale pareltjes. Muzikaal ple-
zier en samenspel zijn sleutelwoorden! 

De band is ontstaan als duo-project van 
zangeres Rinske en gitarist Ruud. Ver-
volgens sloten op natuurlijke wijze de 
andere instrumenten aan. Zo vormde 
zich een steeds completere band die vol 
overgave weet te boeien!

Zang, licht versterkte akoestische in-
strumenten en percussie-instrumenten 
uit alle windstreken voeren je mee met 
warme klanken tijdens een van de sfeer-
volle optredens.

Al een tijdje op die ene 
baan aan het azen?

www.werkeninvoorst.nl

DUETTEN VOOR TWEE 
INSTRUMENTEN EN -STEMMEN
TERWOLDE.- Op zondag 2 juni kunt u in 
de Cosmas en Damianuskerk in Terwolde 
genieten van het concert van Godelieve 
Pieper (blokfluiten en zang) en Hans Mol 
(viool en zang). Op het programma staan 
duetten voor twee instrumenten uit de 
Franse Barok (Boismortier en Chédeville) 
en uit de Duitse Barok (Telemann). Deze 
duetten worden afgewisseld met oudere 

muziek (16de eeuws) in de vorm van 
zogenoemde bicina (liederen voor twee 
zangstemmen). Ook komen een aantal 
Gregoriaanse gezangen aan bod die be-
trekking hebben op Hemelvaartsdag. Het 
concert duurt ongeveer één uur. Zondag 
2 juni, Cosmas en Daminuskerk Terwol-
de. Aanvang 15.00 uur. Toegang vrij, col-
lecte bij de uitgang.

LEBUÏNUS KOMT NA 1251 JAAR 
TERUG IN WILP!

WILP.- Op 26 mei vindt de onthulling plaats van een levensgrote beeld van 
Lebuïnus in de nabijheid van ’zijn’ kerk. Om 12.00 uur zal Jan Terlouw het 
beeld onthullen met aansluitend een voor een ieder toegankelijk concert 
in de dorpskerk van Wilp.

Lebuïnus is in onze regio en in het dorp 
Wilp al lang geen onbekende meer want 
het is nooit stil geweest rond zijn per-
soon. Zijn naam kan niemand ontgaan 
zijn, boeken en kranten vol zijn er over 
hem geschreven en hoe is het mogelijk 
dat hij nog steeds tot de verbeelding 

spreekt en de publiciteit haalt. Wat kan 
er nu voor nieuws zijn omtrent deze 
missionaris die vanuit Engeland naar de 
Lage Landen trok om evenals zijn collega 
en tijdgenoot Bonifatius in Dokkum, hier 
het christendom te verkondigen en de 
bevolking daartoe over te halen. 

Toch is er wel nieuws: hij 
komt weer terug!
Nee, het is geen spookverhaal want 
Lebuïnus komt in de gedaante van een 
twee meter hoog beeld weer op de plek 
naast de eeuwenoude kerk te staan 
waar hij vermoedelijk eeuwen geleden 
ook gestaan moet hebben, naast zijn 
nederige kappelletje, zijn blik gericht op 
de overzijde over het toen nog mean-
derende stroompje, wat later de IJssel 
zou worden.

Het heeft de kunstenaar Theo Schreurs, 
geen onbekende in de gemeente 
Voorst, geïnspireerd om zich in de per-
soon Lebuïnus te verdiepen en naar 
zijn eigen fantasie een beeld te maken. 
Met bezetenheid en vastberadenheid, 
een kunstenaar eigen, groeide het 
beeld om daarna rustig in het atelier te 
wachten tot zijn tijd gekomen zou zijn. 
Die kwam er. Op initiatief van Eibert de 
Ruiter en Cora Sens, dezelfde initiatief-
nemers van het inmiddels veel belopen 
‘Lebuinuspad’, zal: Dr. Jan Terlouw op 
zondag 26 mei om 12.00 het beeld ont-
hullen met aansluitend een voor een 
ieder toegankelijk concert in de dorps-
kerk van Wilp.

Het Vocaalensemble Nos Tantum met 
Elske te Lindert als sopraan en op het 
orgel, met Jaap Eilander piano, zullen 
mede door deze memorabele dag weer 
een bladzijde aan de geschiedenis van 
Wilp toevoegen.

Foto Cora Sens
Lebuïnus nog in zijn atelier.



 

FEESTTENT RODEOTERREIN  
LEEMSTEEG WILP-ACHTERHOEK 

www.cvdelollebroek.nl 
volg ons ook op FACEBOOK 

 

 

 

 

ZATERDAG 18 MEI 

LOLLEBROEKSE CROSS 
 & WRAKKENBAR 

VANAF 13.00 M.M.V. DJ CON NALEZ 
 

ZONDAG 19 MEI 
 

AUTORODEO 
AANVANG 12.30 

M.M.V. DJ REMCO 

Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

Griftsemolenweg 24 8171 NS  VAASSEN

Twello Duistervoordseweg 6 
Tel. (0571) 27 52 00

Nikkis Fashion

WIE JARIG IS TRAKTEERT

50% 
KORTING

DONDERDAG 16 MEI , VRIJDAG 17 MEI 

EN  ZATERDAG 18 MEI

2 DE ARTIKEL

Word ook klant bij RegioBank en ontvang een cadeaubon van € 25
te besteden bij Buurman Vleesch en Vis of Mocha & Mentha.*

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

*Vraag ons naar de voorwaarden. 

Buurman Vleesch & Vis

Of kies
een van de  ‘Berends & Slump-pakketten’ t.w.v.

€ 32,50! 

Duistervoordseweg 49
7391 CB Twello

www.berends-slump.nl

Ko�e- en theepakket t.w.v. € 32,50Vleespakket t.w.v. € 32,50
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Opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

Aanleveren redactie

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

Bussloo-Posterenk
Wilp/Wilp-Achterhoek
De Hoven
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92INLEVEREN ADVERTENTIES 

VOOR MAANDAG 10.00 UUR 
INLEVEREN REDACTIE 

VOOR ZONDAG 12.00 UUR

KLACHTEN 
OVER 

BEZORGING:
ALL-INN 

VERSPREIDINGEN 
TEL. (0571) 27 41 37

KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

WEERFOTO.NL

Voorsternieuws

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

Terwolde/Nijbroek
De Vecht/Welsum
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

Klarenbeek
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

Peuterpuber 
in huis? Heb ’t erover!
Kulturhus, Jachtlustplein 11, Twello
0571-74 51 50
Inloopspreekuur: 
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur
info@cjgvoorst.nl, www.cjgvoorst.nl

“mijn ex-en zijn het bewijs van hoe dom ik kan zijn”

TELEFOONGESPREK MET MIJN VOLGENDE EX

VERWENOCHTEND VOOR MOEDERS OP DE WINGERD

TWELLO.- Vooruitlopend op Moe-
derdag organiseerden de kleuters 
van De Wingerd een heuse verwen-
ochtend voor hun moeders. Samen 
met de meester en juffen hadden 
ze alles voorbereid. De inkopen wa-
ren gedaan, voetenbadjes, föhns en 

maskers klaargezet. En toen was het 
tijd om te oefenen. De meester en 
juffen waren de eerste klanten van 
de tijdelijke schoonheidssalon. Ze 
kregen groen licht; de salon werd de 
volgende dag officieel geopend voor 
alle moeders.

Van moddermasker tot 
voetenbadje
De moeders van de leerlingen van 
groep 0, 1 en 2 werden over de rode 
loper naar de schoonheidssalon ge-
bracht. Netjes begeleid door hun ei-
gen kind. In elke hoek van de salon 
werd een andere schoonheidsbehan-
deling gegeven. De moeders kregen 
een heerlijk moddermasker op hun 
gezicht. En lieten dat even intrekken 
met komkommer op de ogen. Daarna 
werd hun gezicht vakkundig schoonge-
maakt. Hun haren werden geföhnd, in 
model gebracht met haarlak en speld-
jes. Ook kregen ze een ontspannend 
voetenbadje en konden ze tussendoor 
relaxen in de wachtkamer. Compleet 
met roddelbladen, een drankje en een 
hapje. Het hoogtepunt was de nagel-
studio. De leerlingen lakten vakkun-
dig de nagels van hun moeder in alle 
kleuren van de regenboog. Regelmatig 
werd er een stukje vinger mee gelakt, 
maar de toewijding van de kleuters 
maakte alles goed. 
Na deze geweldige behandelingen en 
een laatste foto met hun kind op de 
rode loper, gingen de moeders hele-
maal relaxt naar huis.    

DORPSVERFRAAIING TWELLO RIJKELIJK BELOOND

TWELLO.- De vrijwilligers van de Dorpsverfraaiing vreesden voor het voor-
spelde regenachtige weer. Maar het regende niet en de plantenmarkt za-
terdag 11 mei werd een dag met grote blijdschap. 

Achter een grote diversiteit aan planten 
die ter verkoop werden aangeboden 
stond de prachtige groene tractor. Dit 
jaar te leen gekregen van Firma Bonhof 

en waar de Dorpsverfraaiing sponsoren 
voor zoekt.
Hartverwarmend waren de reacties 
van de bezoekers op de plantenmarkt. 

Bewonderende woorden voor de plan-
tenbakken en rotondes werden uitge-
sproken en enthousiast werd er een 
financiële bijdrage in de “tractorpot” ge-
doneerd.  Ruim € 1000,- kan nu voor de 
tractor op de bank gezet worden. De vrij-
willigers willen u daar zeer hartelijk voor 
bedanken. Het begin is er! 

ORIGAMI WORKSHOP 
VOORJAARSVOGELS 
TWELLO.- Op woensdag 22 mei van 
19.00 uur tot 21.00 uur start weer een 
workshop Origami in de bibliotheek 
Twello. Deze keer helemaal in het teken 
van de vogel. In mei leggen ze namelijk 
allemaal een ei! Na het vouwen van een 
eend gaat de workshop door met de be-
kende Japanse Kraanvogel. De tweede 
helft van de workshop wordt een Peli-
kaan gevouwen. Kom weer vouwen en 
meld je aan bij: Steve Kelly, voorsterklei@
gmail.com. Kosten zijn € 6,- per persoon 
incl. materialen en koffie/thee.

MORGENROOD
De fraaie kleuren bij zonsopkomst en -ondergang hangen samen met de 
lange weg die het stralen van de lage zon door de atmosfeer aflegt. Het zon-
licht wordt tijdens deze lange route verstrooid en gebroken door stofdeel-
tjes of waterdamp. Daardoor wordt het van nature witte zonlicht ontleed in 
verschillende kleuren. Het rode licht wordt het minst verstrooid en blijft vaak 
zichtbaar. ‘s Ochtends zweeft er meestal nog niet zoveel stof in de lucht. Is 
de lucht dan rood dan wijst dat in de regel op waterdamp en een hoge lucht-
vochtigheid. Vandaar de oude weerspreuk “Morgenrood, water in de sloot”.  

Onweer in het weekend.
Echt matig mei weer is het ook niet, maar ook nog geen top voorjaarsweer.
Gelukkig is het niet zo droog als afgelopen voorjaar.
Donderdag, zullen we het moeten doen met veel bewolking met kans op een 
bui bij 15 graden.
Vrijdag een afwisseling van wolken en buien bij 18 graden.
In het weekend krijgen we met temperaturen te maken die boven de 20 graden 
uitkomen.
Zaterdag een afwisseling van zon en enkele wolken, met in de avond kans op 
onweer bij 23 graden.
Zondag kans op onweersbuien bij ook dan 23 graden.
Weekend warm mar kans op een onweersbui.

Mark Wolvenne
Terwolde

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

1 printje? Of 5000?
Kan bij ons allemaal !

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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



Bezoek ons aan de Deventerweg 5 voor alle acties!
T 0523 - 23 18 00  E terwolde@wildkamp.nl 
Open: ma t/m vr 7:00 - 17:30 uur, za 8:30 - 12:30 uur.

© Wildkamp 2019 Geldig t/m 26 mei 2019, prijs incl. BTW wildkamp.nl/baas

Lichtgewicht kruiwagen met een 
draagvermogen van 175 kg, stalen 

frame & extra dikwandige 
kunststof bak!

Met Wildkamp heb je

het weer onder controle

79,-

TufX 
kruiwagen

 

AVZ Asbest verzorgt uw  
asbestverwijdering  
VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest inventarisatie 

  Sloopmelding 
  We verwijderen zelf het asbest  
       (Procescertificaat asbestverwijdering) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we nieuwe platen 
  

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 
   

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 

AVZ Asbest verzorgt uw 
asbestverwijdering

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW

We regelen voor u:
Asbest inventarisatie

Sloopmelding

We verwijderen zelf het asbest

(Procescertificaat asbestverwijdering)

Indien gewenst leveren en plaatsen we nieuwe platen

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

AVZ Asbest BV

Holthoevensestraat 13-B
7395 SE Teuge

Tel. 0571-76 90 30
info@avz-asbest.nl

TERWOLDE/
NIJBROEK

Ondernemers

Presenteren zich
b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

P
Gratis

Parkeren

Molenweg 1
7396 AA Terwolde
tel. 0571 291 209

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

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

Slijterij l Stomerij l Bloemen/planten l Geneesmiddelen

www.coop.nl
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wk 07-08

12,99
   100 cl

GOBLET
Jonge 

Graanjenever

GORDON’S
London Dry Gin

10,99
   70 cl

13,99
    70 cl

GORDON’S
Pink Gin

DUJARDIN
Vieux

12,49
   100 cl

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 13-05-2019 t/m 26-05-2019
wk 20-21

12,99
   100 cl

JACHTBITTER
Kruidenbitter

KAHLÚA  
Koffielikeur

13,99
    70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

MOULIN DE MEYRAN
Cuvée Grande Terre,
Frankrijk
Côtes du Rhône

75 cl per fles 9,49 EXCLUSI
BIJ TOPSLIJ

MOULIN DE MEYRAN

[= 2e fles voor 4,75] 11.99

Glengarry
Highland Scotch
Blended Whisky

70 cl

Glengarry

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

SANTA MARTA
Amaretto, Limoncello 

of Cioccolato

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

 9,99
   50 cl

Inspiración de Osborne
Tierra de Castilla, Spanje
Merlot-Shiraz
Verdejo

75 cl per fles 5,99 EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

[= 2e fles voor 3,00]

topSlijters
Poldervaart
Stationsstraat 14
Twello

T 0571-275757

www.uwtopslijter.nl U bent van harte welkom bij Dennis en Leendert 
Poldervaart úw specialisten  in lekkere dranken!

Electra vanaf  nu verkrijgbaar

Koppelstraat 4 | Twello | 0571 - 794 514 | www.v-s-v.nl

Verkoop Service Veluwe BV



PAGINA  13 WOENSDAG 15 mei 2019 Voorsternieuws

HET PSYCHOLOGISCHE 
SPELLETJE
Neem me, neem me. Pak me! Riep de laatst overgebleven chocolade paas-
haas naar mij toe vanuit de kast. Al weken speelde dit. Want die paashaas 
was al ruim op tijd gekocht. Samen met allemaal broertjes en zusjes. Alleen 
deze had de paas dagen WEL overleefd. Daar staat ie dan. Helemaal alleen 
in de kast. Soms keek ik even naar hem. Ik heb er zelfs even aan geroken. 
Maar altijd kon ik die knappe, goud glimmende haas weerstaan. Met z’n 
blije koppie. Het is een psychologisch spelletje aan het worden. En ik ben 
zeker van plan dit te gaan winnen. Ik wacht gewoon tot mijn man hem een 
keer opeet. 

Je snapt, ik ben een piepklein beetje aan de lijn. 4 kilo MOET er per se vanaf. 
Besloot ik. Goede voornemens. Maar het lukt niet. Al maanden niet. Ik sport 
2 a 3 keer in de week. En echt een uur dan hé? Ik heb zelfs twee apps op 
mijn telefoon gedownload met 
allemaal sport oefeningen. Maar 
nee. Sterker nog, na 3 maanden 
van intensief sporten gaf de 
weegschaal aan: 300 gram aan-
gekomen. Niet te doen. 

Een mannelijke oud collega vroeg mij eens: Wat doe jij dan voor sport? 
Raad maar. Zei ik. Jij zit vast op een soort zumba achtige sport. Al die jonge 
moedertjes doen dat. Nou mijn mond viel open van verbazing. Ik had zeker 
weer onder een steen gelegen. Is dat zo dan? Ik bedoel, hij had gelijk. 

Elke week mag ik weer. Hoe moe ook van het werk, de korte nachten en 
andere beslommeringen. Sta ik met allemaal geweldige dames (en toevallig 
vrijwel allemaal moeders) te dansen op heerlijke muziek. Samen met onze 
dansjuf, 50 jaar, enorm enthousiast en super hip. Sta ik daar als ‘jong moe-
dertje’ tussen te dansen. Het is wel fijn hoor. Even alles eruit dansen. Wel 
goed plassen van tevoren want met sommige liedjes moeten we springen, 
rennen en hupsen. En dat kan wel even. Maar met een volle blaas kan dat 
niet. Dan loop je zo leeg zonder dat je dat wilt. Dat krijg je gratis bij het hele 
zwangerschap-bevallings verhaal. Je kent het wel. 

Ha fijn, na een lange dag werken en enorme zin in een flinke maaltijd, kwam 
ik thuis. Maar ik moest nog even wachten. Dodelijk. Het eten was met een 
minuut of 20 klaar. Manlief liep met de kids in de tuin. Ineens stond de cho-
colade paashaas voor mijn neus. Op het aanrecht. M’n man had de paas-
haas laten staan. ( nou dat mag ook in de krant - bij deze- ) Het lijfje was al 
wel een stukje opgegeten. Met z’n blije koppie. Ik had hem wel een mep 
willen verkopen. Wat doe je hier?! Ga weg! Mijn dochter had schijnbaar de 
deur van de kast open gekregen, de paashaas gepakt en het glimmende pa-
pier er een stukje afgescheurd. Ik zie de afdrukken van de tandjes er nog in 
staan. Boefje! Neem me, neem me dan! Riep hij weer. En het stemmetje in 
mijn hoofd zei: Doe nou niet. Doe nou niet. Ik pakte hem vast. En vrat hem 
op. Van kop tot kont. Laat maar zitten dat lijnen. Bekijk het maar! 

’Neem me, pak me! ’

Suus!

TWEE-WEKELIJKSE COLUMN VAN EEN MOEDER 
OVER HET HECTISCHE, HYSTERISCHE EN MEEST 

GEWELDIGE LEVEN VAN EEN JONG GEZIN. EN 
NEEMT DAARBIJ NIET ALTIJD EEN BLAD VOOR HAAR 

MOND!

WELSUMSE VROUWEN 
IN DE PALEISTUIN
WELSUM.- Donderdag 16 mei is de laat-
ste ledenavond van de Vrouwen van Nu, 
afdelng Welsum, voor de zomer. Tonia 
Niemöller uit Apeldoorn neemt de da-
mes deze avond mee op een denkbeel-
dige en inspirerende wandeling door 
het prachtige paleispark van het Loo. 

Mevrouw Niemöller is woonachtig  op 
het Jagershof, een woning gelegen in het 
park. Zij geniet dagelijks  van de grote 
diversiteit in het park, zowel op gebied 
van natuur, als van landschapsschoon 
en cultuurhistorie. Aanvang 19.30 uur in 
dorpshuis “de Bongerd” in Welsum.

JAARVERGADERING 
BELANGENVERENIGING
WILP.- De Belangenvereniging Wilp en 
omstreken houdt op donderdag 23 mei 
haar jaarvergadering in dorpshuis De 
Pompe. De Belangenvereniging zet zich 
onder meer in voor de  leefbaarheid en 
het woongenot in het dorp. Het nieuw-
bouwproject Binnenweg zal uitgebreid 
aandacht krijgen tijdens de vergadering. 

Gerrit Nikkels zal een update geven over 
de laatste ontwikkelingen en wethouder 
Arjen Lagerweij zal vertellen over de toe-
kenning van de nieuwbouwwoningen 
aan deze locatie. Het bestuur van de 
Belangenvereniging nodigt alle dorpsge-
noten uit de jaarvergadering vanaf 20.00 
uur bij te wonen. 

 

DIAMANTEN PAAR WIL VOORAL 
GEWOON DOORGAAN

TERWOLDE.- Het Terwoldse bruidspaar Fennie en Henk Ordelman-Gorse-
link waren 9 mei  60 (zestig!) jaar getrouwd. Een mijlpaal dat niet iedereen 
is gegeven. Zij zijn dan ook nog steeds bijzonder ‘wies met mekare’. Het stel 
is door loco burgemeester Hans van der Sleen gefeliciteerd, zij kregen kaar-
ten, wensen en vooral ook heel veel bloemen van vrienden veraf en dichtbij 
en hebben, zoals gebruikelijk deze memorabele dag feestelijk gevierd met 
buren, familie en vrienden. 

Zestig jaar, lief en leed en toch nog 
steeds, zoals gemeld, niet op elkaar uit-
gekeken. Hoe doe je dat. Nou, daar is 
natuurlijk nooit een toverformule voor 
te vinden, maar belangrijk is daarbij wel 
dat je jezelf moet blijven, elkaar wat 
moet gunnen en respect moet hebben 
voor elkaars werkzaamheden. Nou, aan 
dat laatste heeft het bij de Ordelmans 
nooit ontbroken. Zij zijn naast een lang 
leven met elkaar, ook op verschillende 
terreinen, bij heel veel verenigingen en 
gemeenschappelijke activiteiten betrok-

ken geweest. Soms samen, maar vaker 
nog ieder op persoonlijke titel, met voor 
beiden het onuitgesproken credo, doe 
de dingen die je kunt, maar liefst zo on-
zichtbaar mogelijk. Beide echtelieden 
zijn geboren en opgegroeid op verschil-
lende plaatsen in het grensgebied tussen 
Terwolde en Welsum. Zij hebben samen 
een groot deel van hun leven in Welsum 
en in De Hoven in Deventer gewoond, 
maar nu al weer lange tijd op De Wiek 
in Terwolde. Cultureel zijn zij echter al-
lebei hun hele leven aan de Welsumse 

gemeenschap vast blijven plakken. Henk 
is bijvoorbeeld al 63 jaar lid van Zang- en 
Toneelvereniging Harmonie in Welsum, 
waarvan hij ruim 40 jaar als voorzitter 
heeft gefunctioneerd. Fennie kan hem 
niet meer inhalen, maar zij is ook al ruim 
40 jaar lid van diezelfde club. Zij zijn bei-
den lid van de kaartclub in Welsum, waar 
Fennie al geruime tijd het penningmees-
terambt vervult. Zij is in het verleden lid 
geweest van de gymnastiek in Terwolde 
en heeft zich sinds kort weer bij die ver-
eniging aangesloten, terwijl Henk voor 
zijn ontspanning in het verleden graag 
een ommetje maakte met zijn motor. Hij 
heeft nog steeds een Honda Night Hawk 
(een uit Amerika ingevoerd model) in de 
schuur staan, maar rijdt daar eigenlijk al 
een hele tijd niet meer op. 

Genoeg leuke dingen om de week te vul-
len, maar in het verleden moest er na-
tuurlijk ook nog gewerkt worden. Henk 
Ordelman, een boerenzoon uit de vlakke 
IJsselvallei werd al vrij jong typograaf. Hij 
begon als zetter (het zetten van tekst met 
losse loden letters) bij Van de Velde in 
Deventer, om daar door te groeien naar 
drukker. N a 18 jaar was het volgens hem 
tijd om zijn neus eens in een andere pot 
drukinkt te steken en stapte hij over naar 
Ovimex, ook in Deventer, een vaste, vak-
bekwame drukker dus, die, ondanks de 
vele roerige bezigheden bij zijn verenigin-
gen, in zijn vak vooral een stabiele kracht 
was. Het stel is tegenwoordig nog steeds 
druk bezig met werkzaamheden voor die 
verenigingen waar zij hun hart aan ver-
pand hebben. Niet alleen zingen zij bij de 
Welsumse zangvereniging de lijsters van 
het dak, ook bij de inzameling van papier 
en metalen in Welsum, voor verschillen-
de goede doelen zetten zij zich niet alleen 
organisatorisch, maar als het moet ook 
met opgestroopte mouwen, in. Zij waren 
tijdens hun huwelijksjubileum behoorlijk 
geraakt door alle blijken van feestelijk 
meeleven, zoals bijvoorbeeld door de fe-
licitaties van koning Willen-Alexander en, 
niet minder door de inzet van de buurt 
voor het traditionele groen maken.

SLUITSTUK VAN EEN DRUK JAAR
BOEK PRESENTATIE GEMEENTE VOORST 1818-2018

TWELLO.- Wat begon als geweldige happening op 1 januari 2018 en een 
‘expositiereis’ door alle kernen en dorpen van de gemeente Voorst heeft 
uiteindelijk geleid tot de totstandkoming van een boek met als titel: ‘ge-
meente Voorst 1818-2018.’ Vorige week vrijdag werd het eerste exem-
plaar van deze uitgave overhandigd aan burgemeester Jos Penninx.   

200 jaar gemeente Voorst is een geweld-
ig naslagwerk geworden waaraan tien-
tallen leden van de OKV hebben mee-
gewerkt en menig uurtje aan hebben 

besteed. En dat is niet voor niets gewe-
est, het is een prachtig boek geworden 
waarin de gehele gemeente Voorst 
wordt afgebeeld middels foto’s en ver-

halen,er wordt terug geblikt op het ri-
jke verleden van de gemeente. Burge-
meester Penninx, die de eer te beurt viel 
om als eerste het boek in ontvangst te 
mogen nemen, toonde zich trots op deze 
uitgave. We kunnen terugkijken op een 
mooi jaar, waarin de geschiedenis van 
onze gemeente werd vastgelegd. Het is 
goed om grote en kleine gebeurtenis-
sen niet verloren te laten gaan. Penninx 
sprak zijn waardering uit over de OKV 
die met zoveel inzet tot dit uiteindelijke 
mooie resultaat is gekomen.  

Vorm en inhoud maken het boek, voor 
een ieder die de gemeente Voorst een 
warm hart toedraagt, een naslagwerk 
van de bovenste plank. Geen boek om in 
één adem uit te lezen, het zal regelmatig 
weer ter hand worden genomen om de 
herinnering aan wat eens was te koes-
teren.

Bestelde boeken kunnen tegen betaling 
van € 15.00 afgehaald worden in de stu-
dieruimte van de OKV (Dorpsstraat 11a, 
ingang achterzijde, Twello): op dinsdag 
en woensdag tussen 09.00 uur en 16.00 
uur. Er zijn ook nog boeken te koop voor 
diegenen die niet ingetekend hebben. Zij 
betalen € 17.50 per boek. 

Extra afhaal  en verkoop  op vrijdag  17 
mei  bij Jumbo Binnendijk (Twello) van 
15.00  uur - 19.30 uur.

Voor actuele informatie zie:  www.okv-
voorst.nl of mail info@okvvoorst.nl. Bel-
len op dinsdag en woensdag kan ook: 
0571-277090.

Gerrie Groenewold (OKV) overhandigde de eerste uitgave ‘gemeente Voorst 
1818-2018’ aan burgemeester Penninx. 

http://www.okvvoorst.nl/
http://www.okvvoorst.nl/
mailto:info@okvvoorst.nl
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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

Raadsvergadering 13 mei

Op maandag 13 mei heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze vergadering is af 
te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal: voorst.raadsinformatie.nl . In de kalender 
klikt u op de gewenste datum. Hier staan ook de besluiten die genomen zijn.
Hebt u vragen over Politiek Portaal, neem dan contact op met de griffi  e: 0571-27 93 87.

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: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten   
maandag 3 juni 18:00 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 17 juni 10:00 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
maandag 24 juni 19:30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffi  er Bernadette Jansen: 0571-27 92 17, 
de locogriffi  er Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87 of rechtstreeks met de raadsfracties 
voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden :
■ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
■ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
■ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
■ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 06-53 67 85 62
■ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl 
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
■ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, 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 agendaʼs van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link 
naar de vergaderstukken. 

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl

Nationale Fiets naar je Werk Dag

Op donderdag 23 mei 2019 fi etst 
heel Nederland naar het werk tij-
dens de Nationale Fiets naar je Werk 
Dag! Door op de fi ets naar het werk 
te gaan begint u fris aan de werk-
dag, bespaart u geld én draagt u 
een steentje bij aan het milieu. 

Voor werkgevers
Bent  u werkgever? Kijk dan op 
fi scfree.nl/fi etsnaarjewerkdag wat 
u kunt organiseren voor uw mede-
werkers om fi etsen aantrekkelijker 
te maken. De gemeente Voorst 
organiseert een fi etsencheck door 
Profi le Hafkamp de fi etsspecialist 
voor alle medewerkers die met de 
fi ets komen. Wilt u uw hele mobi-
liteitsbeleid aanpakken? De Clean-
tech Regio helpt u graag! Mail naar 
duurzaam@voorst.nl voor meer 
informatie.  

Voor werknemers
Bent u werknemer? Doe dan mee 

met de Fiets naar je Werk Dag, na 
aanmelding op fiscfree.nl/fiets-
naarjewerkdag maakt u kans op 
een fi ets!

Fietstocht Terwolde
Bent u op donderdag 23 mei niet 
aan het werk? Fiets dan mee met de 
fi etstocht in Terwolde. De Wandel- 
en Fietsgroep Terwolde organiseert 
een dag fi etstocht van ongeveer 50 
km. De start is bij de kerk in Ter-
wolde, vertrek om 10.30 uur. Mail 
uw aanmelding naar: 
stefhorstink@gmail.com 

Wij hopen op mooi weer en volle 
fi etsen stallingen!  ■

Tentoonstelling over 100 jaar kiesrecht in gemeentehuis Twello

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat 
het algemeen kiesrecht voor vrou-
wen en mannen werd ingevoerd. 
Een belangrijke mijlpaal voor onze 
democratie, er ging dan ook een 
halve eeuw strijd aan vooraf.

Tentoonstelling
Om stil te staan bij deze mijlpaal is 
in de hal van het gemeentehuis van 
10 tot 24 mei een tentoonstelling 
ingericht die een beeld geeft van 
deze strijd om het algemeen kies-
recht voor mannen én vrouwen. De 
grondwet van 1848 kende het kies-
recht namelijk in eerste instantie 

slechts toe aan een beperkte groep 
mannen. In de loop van de negen-
tiende eeuw nam het aantal stem-
gerechtigden wel gestaag toe, maar 
het zou nog tot 1917 en 1919 duren 
alvorens we van algemeen kiesrecht 
konden spreken. 

Europees Parlement
De tentoonstelling in de hal van het 
gemeentehuis is te bezoeken tijdens 
de reguliere openingstijden van het 
gemeentehuis. U bent hartelijk wel-
kom om een kijkje te komen nemen. 
Vergeet niet op donderdag 23 mei 
zelf ook weer gebruik te maken van 

Cruyff  Court De Beele ook voor jongeren 
Voorst
Op woensdag 8 mei is het Cruyff  
Court ̒ De Verbind ingʼ op het terrein 
van De Beele in Voorst geopend. 
Met de aanleg van dit Cruyff  Court 
verbindt het orthopedagogisch be-
handelcentrum haar jongeren met 
de jongeren in het dorp Voorst die 
hier samen kunnen sporten. 

Opening
Vlaggen, ballonnen en slingers 
sierden het nieuw aangelegde 
Cruyff Court op de Plurynloca-
tie met verschillende sportvoor-
zieningen. Na enkele toespraken 
verzorgden de jongeren van De 
Beele de offi  ciële opening in aan-
wezigheid van relaties van de Johan 
Cruyff  Foundation, de Rabobank, 
het Nederlandse 3vs3 basketbal 
team en de gemeente. 

Clinics
Na het offi  ciële openingsmoment 
ging de muziek aan en was het 
tijd voor de jongeren (én begelei-
ding) om te gaan sporten. Samen 
met spelers van Go Ahead Eagles 
werd fanatiek meegedaan aan de 
voetbalclinic van Los Barrenderos, 
gebasketbald tegen de spelers van 
het Nederlands 3vs3 team en een 
workshop calisthenics onder leiding 
van Yannick Moolhuizen gevolgd.

Special Cruyff  Court
De Beele heeft een Special Cruyff  
Court, dat ontworpen is voor kin-
deren en jongeren met een beper-
king. Daarnaast zijn er een 3-te-
gen-3 basketbalveldje en enkele 
gymtoestellen voor calisthenics. 
Professionele LED-verlichting 
zorgt ervoor dat de sportvoor-
zieningen ook ʼs avonds gebruikt 
kunnen worden. De wens voor 
een Cruyff Court komt van de 
jongeren zelf en zij hebben dan 
ook meegedacht over het ont-
werp. Dit gebeurde uiteraard in 
nauw overleg met de Johan Cruyff  
Foundation. De Cruyff  Foundation 
creëert ruimte waar kinderen en 
jongeren zich kunnen ontwik-
kelen, bevriend kunnen raken en 
hun fysieke en mentale gezond-
heid verbeteren. 

Duurzaamheid
Het Cruyff  Court, basketbalveldje 
en de gymtoestellen zijn aange-
legd op de plaats van het oor-
spronkelijke asfaltplein, dat in de 
winter dienst doet als schaats-
baan. Projectleider Corinne de 
Haas van Pluryn heeft hierbij be-
wust aan het milieu gedacht: “Het 
asfalt is voor een deel opgeruimd 
en voor een deel hergebruikt”.  ■

het recht om te stemmen. Dan zijn 
namelijk de verkiezingen voor de 
Nederlandse leden van het Europees 
Parlement.   ■
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* Tegen de genoemde toe-
stemmingverlening door het 
college van burgemeester en 
wethouders of de burgemees-
ter kan een belanghebbende 
bezwaar indienen bij het col-

lege van burgemeester en wet-
houders (of de burgemeester, 
afhankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Postbus 
9000, 7390 HA Twello, binnen 
zes weken na de datum van ver-

zending van het besluit aan de 
aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit belt u 0571-27 99 11. 

Omdat een bezwaarschrift geen 
schorsende werking heeft, kan 
ook een verzoek tot een voorlo-
pige voorziening worden gericht 
aan: de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland, 

Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem.

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

bekendmakingen
Week 20: 15-05-2019

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast 
in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek 
geordend en als dit mogelijk is op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of 
meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op voorst.
nl/actueel/bekendmakingen . Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via 0571-27 
99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Rijksstraatweg 80 in Voorst R.P. Banach (M) 8 april 1985 Besluit genomen* Z-19-02309_2019-28145

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bosweg 12 in Klarenbeek Bekerfinale meidenvoetbal op 1 juni 2019 van  
10-18 uur

Ontheffing verleend* BW-2019-0097

Diverse locaties in het buitengebied van Terwolde 
en Nijbroek

Dauwtrappen met muzikanten op 30 mei 2019 van 
6-9 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0106

Everwijnstraat 20 in Terwolde Jubileumweekend 100 jaar SV Terwolde op 29 mei 
2019 van 20-22.30 uur, 30 mei 2019 van 9-23 uur, 
31 mei 2019 van 13-23 uur en 1 juni 2019 van 
14-1 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0060

Schoolstraat 14 in Voorst Fietstocht Vrouwen van Nu op 15 mei 2019 van 
9.30-17.30 uur

Toestemming verleend BW-2019-0108

Milieumelding

Lochemsestraat 5A in Terwolde Starten bedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2019-000445

Rozendaalseweg 4 in Terwolde Vervangen ondergrondse tank Melding ontvangen Z-HZ_MWB-2019-0004

Omgevingsvergunning

Blikkenweg 7 in Twello Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0266

Boevenbrinkstraat 9A in Terwolde Vernieuwen schuurdak Aanvraag ontvangen SXO-2019-0462

de Bommerij 19 in Twello Plaatsen erfafscheiding Vergunning verleend* SXO-2019-0349

de Zanden 47A in Teuge Bouwen vergaderruimte (3D geprint gebouw) Vergunning verleend (revisie) SXO-2017-0819

Holthoevensestraat 27 in Teuge Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2019-0457

Holthoevensestraat 6 in Wilp Isoleren dakkapel Vergunning verleend* SXO-2019-0401

Hoofdweg 69 in Klarenbeek Kappen kastanje Vergunning verleend* SXO-2019-0329

Kruisakkerweg 5 in Twello Maatwerkvoorschriften lozing grondwater Maatwerkvoorschriften 
gesteld*

Z-MAAT-
WERK-2019-000655

Kruisweg 16N in Twello Bouwen woning met bijgebouw en plaatsen zon-
nepanelen in het veld

Vergunning verleend (revisie) SXO-2017-0988

Noord Emperweg 2 in Voorst Omgevingsvergunning milieu Vergunning ingetrokken SXO-2019-0228

Oude Wezeveldseweg 18 in Twello Omgevingsvergunning milieu Vergunning ingetrokken SXO-2019-0227

Rijksstraatweg 172 in Voorst Realiseren dakopbouw Vergunning verleend* SXO-2019-0302

Rijksstraatweg 63A in Twello Actualiseren milieuvoorschriften Ontwerpvergunning SXO-2018-1042

Rozendaalseweg 4 in Terwolde Maatwerkvoorschriften lozing grondwater Maatwerkvoorschriften 
gesteld*

Z-MAAT-
WERK-2019-000749

Uiverstraat ong. (K21/F1) in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0449

Sloopmelding

Zandenallee 3 in Teuge Verwijderen 4 asbesthoudende schuurdaken Melding ontvangen SXO-2019-0455

Verkeersbesluit

Schoolstraat in Terwolde Instellen eenrichtingsverkeer uitgezonderd (brom)
fietsers

Besluit genomen* Z-19-03411_2019-26822

Tuinstraat in Voorst Met een versmalling van het wegprofiel, andersoor-
tige bestrating en afsluitpalen een knip realiseren

Besluit genomen* Z-19-01569_2019-12818
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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

Gratis advies voor bedrijven

Binnen de gemeente Voorst ver-
oorzaakt het verkeer en het vervoer 
(exclusief vliegveld Teuge) 50% 
van de CO2 uitstoot. Bedrijven die 
meehelpen om de CO2 uitstoot te 
verlagen kunnen gratis hulp krij-
gen van de Cleantech Regio bij het 
verduurzamen van hun verkeers-
beleid. Bijvoorbeeld met een mobi-
liteitsscan, fietsstimulering, logis-
tiek en mobiliteitsprojecten. Wilt u 
uw vervoersbeleid verduurzamen? 
Mail dan naar slimschoonreizen@
cleantechregio.nl

Bijdrage publieke laadpaal
Om elektrisch rijden te bevorderen 
krijgen de eerste 25 bedrijven bin-
nen de gemeente Voorst die een 
publieke laadpaal plaatsen een 
financiële bijdrage van €500 per 
bedrijf. Het doel hiervan is te be-
reiken dat er voldoende publieke 
oplaadpunten voor elektrisch ver-
voer in de gemeente Voorst be-
schikbaar zijn, en meer mensen 
elektrisch gaan rijden. De laadpaal 
moet aan de volgende voorwaar-
den voldoen:
■ De laadpaal is publiek 
toegankelijk.
■ De laadpaal is 24 uur per dag 
bereikbaar.
■ De laadpaal heeft een betaalsys-

teem en 2 laadpunten.
■ Het is een nieuw laadpunt op de 
betreffende locatie.
De laadpalen moeten 24 uur per 
dag publiek toegankelijk zijn. Be-
drijven die ’s avonds afgesloten 
zijn voldoen daarom niet aan de 
voorwaarden, evenals aanvragen 
van ZZP’ers die de paal aan huis 
willen plaatsen, omdat hiermee niet 
voldaan wordt aan de publieke toe-
gankelijkheid. De gemeente beoor-
deelt of de laadpaal voorziet in een 
publieke behoefte en daarmee de 
financiële bijdrage rechtvaardigt.

De Cleantech Regio helpt u graag 
bij het aanschaffen van de juiste 
laadpaal. Wilt u in aanmerking ko-
men voor de bijdrage? Mail uw aan-
vraag naar duurzaam@voorst.nl  ■

Kent u iemand die een lintje verdient?

Iemand die zich al gedurende vele 
jaren inzet voor de samenleving 
kan in aanmerking komen voor 
een Koninklijke onderscheiding. 
Een Koninklijke onderscheiding 
wordt op twee momenten ver-
leend: tijdens de Lintjesregen 
op de laatste werkdag voor Ko-
ningsdag en bij tussentijdse 
gelegenheid. 

Algemene gelegenheid
Om iemand voor te dragen voor 
een Koninklijke onderscheiding 
bij algemene gelegenheid, ook 
wel bekend als de ‘Lintjesregen’ 
dient u de aanvraag vóór 1 juli 
2019 in bij de burgemeester.  

Bijzondere gelegenheid
Om iemand voor te dragen bij 
bijzondere gelegenheid moet 
het tijdstip van de gelegen-

heid onlosmakelijk verbonden 
zijn met de verdiensten. Deze 
aanvraag dient u minimaal vijf 
maanden voor de gewenste ge-
legenheid in bij de burgemeester.  

Meer informatie
Het voorstelformulier is te down-
loaden via voorst.nl en lintjes.nl 

(onder het tabje ‹downloads›). 
Hier vindt u ook meer informatie 
over het decoratiestelsel. Heeft u 
vragen of wilt u meer weten over 
de haalbaarheid van uw voorstel? 
Neem contact op met de gemeente 
Voorst, Arda van Vilsteren: 0571-
27 93 82, 
a.vanvilsteren@voorst.nl  ■

Bescherm jezelf en anderen met een vaccinatie

Jongeren in de gemeente Voorst, 
geboren in 2003 en 2005, krijgen 
een uitnodiging van het RIVM om 
gratis een vaccinatie tegen Me-
ningokokken ACWY te halen. Op 
maandag 17 juni 2019 van 14.00 
uur tot 17.00 uur en van 18.00 
uur tot 20.00 uur voert de ge-
meentelijke gezondheidsdienst 
(GGD Noord- en Oost-Gelder-
land) deze vaccinaties uit in 
Sporthal Jachtlust (Jachtlustplein 
11 in Twello). 

Waarom vaccineren?
Een vaccinatie beschermt je tegen 
ernstige en besmettelijke infec-
tieziektes. Veel van deze ziektes 
kennen wij door vaccinaties nu 
bijna niet meer. Met een vaccina-
tie bescherm je niet alleen jezelf, 
maar ook anderen. Bijvoorbeeld 
ernstig zieken en baby’s die (nog) 

niet gevaccineerd kunnen wor-
den. Zo zorgen wij er samen voor 
dat infectieziekten geen kans 
krijgen in Nederland. 

Vaccinatie gemist
Ben je nog geen 18 jaar, heb 
je een vaccinatie gemist en wil 
je die alsnog halen? Neem dan 
contact op met de GGD.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer in-
formatie over vaccineren? Kijk 
op rijksvaccinatieprogramma.nl 
of bel elke werkdag tussen 08.00 
– 12.00 uur met de GGD: 088-
443 31 00 (voor 4-18 jarigen). 
Met vragen over vaccinaties van 
kinderen van 0-4 jaar neemt u 
contact op met de Jeugdgezond-
heidszorg Verian in Twello: 088-
126 31 26.   ■

Informatieavond 16 mei Historische interieurs

Op donderdag 16 mei organi-
seert de gemeente Voorst van 
19.30 uur tot 21.30 uur een in-
formatieavond over het histori-
sche interieur. U bent van harte 
welkom in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Twello, de in-
loop is vanaf 19.15 uur.

Historische interieurs 
zijn geliefd
‘Prachtige originele details’, 
‘authentieke stijlelementen’ 
en ‘in stijl gerestaureerd’ zijn 
beschrijvingen die u regelma-
tig op websites van makelaars 
voorbij ziet komen. Dat is niet 
voor niets, want huizen met een 
historisch karakter zijn zeer 
gewild. Of het nu gaat om een 
estrikken vloer, een historische 
schouw, een stucplafond, ge-
binten, een bedstede, paneel-
deuren, glas-in-lood of een 
bijzondere trapleuning. Deze 
historische interieuronderdelen 
geven een huis karakter, au-
thenciteit en sfeer. Iets extra’s 
dat niet na te maken is. Helaas 
worden historische interieurs 
bedreigd door beschadiging, 
modegrillen, verwaarlozing, 

verkeerd onderhoud en sloop. 

Programma
Tijdens de informatieavond 
krijgt u inzicht in het historische 
interieur. Een spreker van de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, de heer H. Schuit, geeft 
bijvoorbeeld een lezing over de 
waarde van het historische in-
terieur en de instandhouding 
daarvan. Hij geeft ook prakti-
sche handvatten voor het onder-
houd, gebruik en herstel van de 
historische interieuronderdelen.  
Speciaal voor monumenteige-
naren wordt er ingegaan op 
de monumentale beschermde 
interieuraspecten van een ge-
meentelijk of rijksmonument. 
Ook wordt de functie van 
bouw-, kleur- en interieur-
historisch onderzoek belicht 
en worden de subsidiemoge-
lijkheden hiervoor besproken.  
Het gedetailleerde programma 
en een volledige lijst met spre-
kers staat op voorst.nl .

Meer informatie
Iedere geïnteresseerde is van 
harte welkom! Heeft u vragen, 

zoekt u meer informatie of 
wilt u zich aanmelden? Neem 
dan contact op met de ge-
meente Voorst, Elise Holtman: 
e.holtman@voorst.nl , 0571-27 
92 19.  ■

www.voorst.nl

in voorst
verbouwen

Benoeming lid van de gemeenteraad

De voorzitter van het centraal 
stembureau voor de verkiezing 
van de leden van de raad van 
de gemeente Voorst maakt be-
kend dat Bannink, A. (Ton) (m), 
wonende te Twello, bij besluit 
van 25 april 2019 benoemd is 

tot lid van de raad van de ge-
meente Voorst. Het betreft de 
benoeming in de vacature die is 
ontstaan door het ontslag nemen 
van Lubberink, J.I.H.M. (Han) (m) 
als lid van de raad van de ge-
meente Voorst.   ■



B innen Het Kleurrijk vinden we het samen vieren van feestjes 
een mooi en belangrijk uitgangspunt. Samen ‘feesten’ is 
leuk. Het versterkt de verbondenheid tussen kinderen in de 

opvang. Ze hebben op een intense manier contact met elkaar en met 
hun begeleiders. Nu vieren we ons tienjarig bestaan met een feest 
voor alle kinderen, ouders en andere betrokkenen. 

Natuurlijk is dat niet het enige feest wat er gevierd wordt op Het 
Kleurrijk. Zoals dit artikel al begon, vindt Het Kleurrijk het vieren van 
feestjes ook belangrijk. 

Als een kind jarig is, of op een bepaalde dag zijn/haar verjaardag 
viert dan hangen de leidsters een fotoplaat van 
het kind op de voordeur. Een warm welkom 
voor de jarige. Zo weten de andere kinderen 
en ouders meteen ook wie er die dag jarig is 
en dat we een feestje op de groep gaan vieren. 
Kinderen leren tijdens het vieren van het 
feestje om aandacht te hebben voor een ander. 
Het jarige kind staat tijdens het vieren van 
de verjaardag in de belangstelling. De andere 
kinderen maken samen muziek en zingen voor 
de jarige. De jarige mag de liedjes kiezen en 
zijn zelf-versierde verjaardagsmuts opzetten, 
de kaarsjes op de taart uitblazen en trakteren. Feesten spreken bij 
kinderen sowieso tot de verbeelding. Carnaval, Sinterklaas, Kerst, 
Pasen. Bij elk feest horen andere gewoontes en rituelen. Een feest is 
op die manier voor kinderen bijzonder en ‘spannend’. Ook de sfeer 
rondom Sinterklaas en Kerst is speciaal en anders dan andere dagen. 
Vooral dat willen we de kinderen laten ervaren.

Met Kerst eten we samen een feestelijk ontbijt of kerstdiner en 
versieren we de groepen uiteraard met lampjes, bomen en andere 

Een prachtige reden voor een feestje…
kerstartikelen. De ruimte is dan knus en door de lampjes raken 
de kinderen vaak ‘betoverd’. Het is dan heerlijk om samen met de 
kinderen rondom de kerstboom te zitten, waarbij er ‘in het donker’ 
voorgelezen of gezongen wordt. Tijdens een kerstdiner worden ook 
ouders betrokken. Zij maken, eventueel samen met hun kind, hapjes 
voor het feestbuffet. Hoe fijn is het om samen met je papa en mama 
te genieten op Het Kleurrijk in deze gezellige sfeer.

Het sinterklaasfeest, een kinderfeest bij uitstek, vieren we op 
Het Kleurrijk met alle dreumesen en peuters op 1 ochtend. Onze 
‘eigen’ vertrouwde Sint komt langs samen met twee lieve en een 

tikkeltje ondeugende Pieten. De Sint kent de kinderen 
en de leidsters uiteraard goed. Op die manier is de 
sfeer relaxed en durven de kinderen allerlei vragen en 
activiteiten met de Sint en Pieten te ondernemen. Mooi 
om te zien dat de dreumesen gedurende de tijd dat 
de Pieten er zijn helemaal ontdooien en zelfs naast de 
Piet of op schoot durven te zitten. Samen genieten van 
pepernoten en de aanwezigheid van de Sint. Uiteraard 
delen de Pieten aan het eind ook aan ieder kind een 
cadeautje uit. 

In de zomer organiseert Het Kleurrijk dan ook 
vaak een ‘zomerfeest’ met een bepaald thema; zoals 

bijvoorbeeld sprookjes of circus. De oudercommissie en het team 
bedenken dan samen allerlei activiteiten die passen bij het thema. 
Ook wordt er veel aandacht besteed aan de aankleding van de 
(buiten)ruimte. Er ontstaat dan letterlijk een andere omgeving en 
sfeer. 

Het 10 jarig bestaan is zeker een reden voor een feestje. Alle 
ouders en kinderen van Het Kleurrijk zijn hiervoor uitgenodigd.  
Samen maken we er een prachtige middag van!

‘Het versterkt 
de verbondenheid 

tussen kinderen in 
de opvang.’

10
jaar



Start van Het Kleurrijk

Nu 10 jaar geleden zijn mijn man en ik (Debby Wagenvoorde) 
gestart met Het Kleurrijk. Onze kinderen gingen destijds ook 

naar een dagverblijf en ik dacht, dit moet toch anders kunnen. Niet 
per definitie beter maar wel ‘anders’.

Ik hoopte altijd dat mijn kinderen een leuke dag hadden op 
het dagverblijf maar om eerlijk te zijn had ik geen idee wat ze 
allemaal op het dagverblijf deden. Wel zag ik dat iedereen hetzelfde 
knutselwerkje maakte en kreeg ik de indruk dat de leidsters als het 
ware een tijdschema afwerkten. Ook oudergesprekken verliepen aan 
de hand van een score-formulier met scores van 1 tot 5.

Ik verdiepte mij daarom in verschillende pedagogische visies, zoals 
die van Reggio Emilia, en ontdekte dat het inderdaad anders kon/kan. 
Bijvoorbeeld door te kijken naar wat kinderen bezighoudt en daarop 
inspelen. En vooral kijken naar wat het kind wel kan in plaats van wat 
het niet kan. 

Vervolgens ging ik op werkbezoek bij diverse kinderdagverblijven 
en liep onder andere een dag mee op een kinderdagverblijf die werkte 
met de visie van Reggio Emilia. Ik was verkocht. Als je kinderen de 
ruimte geeft om te ontdekken, kunnen ze heel veel. 

Het begin was er en nu het opzetten van het dagverblijf nog. Ik 
hoorde al om mij heen dat het zoeken van een 
geschikte locatie het moeilijkste is. Gelukkig 
kwam er ruimte vrij aan de Martinusweg. Na 
de bezichtiging wisten we direct dat we hier 
het dagverblijf gingen opstarten. 

Op 1 november 2008 kregen we de sleutel 
van het pand. Daarna startte direct de 
verbouwing.

Het werden 3 aparte ruimtes omdat we 
graag horizontaal wilden werken. Het opvangen van kinderen van 
dezelfde leeftijd binnen een groep, biedt veel voordelen. Ieder kind 
krijgt gelijke aandacht en de activiteiten die aangeboden worden zijn 
geschikt voor de desbetreffende leeftijdsgroep. Ondertussen werd 
er personeel geworven, reclame gemaakt en een pedagogisch plan 
geschreven. Op 2 januari 2009 openden wij onze deuren en kwamen 
de eerste kinderen op Het Kleurrijk. 

Ook kwam ik in contact met Ellen de Haan. Zij heeft veel kennis 
van het jonge kind en is erg geïnteresseerd in de visie van Reggio 
Emilia. We zijn altijd bezig om onze kennis up to date te houden en 
ons verder te ontwikkelen. De twee studiereizen die we samen met 
Ellen en een aantal collega’s naar Zweden hebben gemaakt en de vele 
workshops die Ellen verzorgd heeft, hebben zeker bijgedragen aan 
een verrijking van onze kennis. 

Ons uitgangspunt: We geven kinderen de ruimte om zelf te 
ontdekken. Van nature zijn kinderen erg nieuwsgierig en doordat 
wij inspelen op hun interesses zijn ze veel meer betrokken bij de 
activiteiten die we aanbieden.

Ik ben heel blij en supertrots op wat we hebben neergezet met 
elkaar. We hebben geweldige leidsters die passie hebben voor hun 
vak en steeds bij willen leren. De kwaliteit en naam die we hebben 
opgebouwd in de afgelopen tien jaar hebben we echt met elkaar 
neergezet. We zijn een sterk team met een geweldige visie, mooie 
kinderen en geïnteresseerde ouders!

Op naar het volgende jubileum!

De werkwijze van kinderdagverblijf Het Kleurrijk is geïnspireerd 
op de visie van Reggio Emilia. Deze visie gaat uit van het 

competente kind en de natuurlijke nieuwsgierigheid om zelf de 
wereld om hen heen te ontdekken.

Kenmerkend voor Reggio Emilia is dat leidsters het onderzoeks-
proces van kinderen observeren, analyseren en documenteren.

Alles is vooral gericht op communicatie. Kinderen kunnen zich 
uitdrukken op honderd manieren en in honderd talen. Reggio is 
de pedagogiek van het luisteren; aan ons de taak om naar al die 
verschillende talen van de kinderen te luisteren. Vooral jonge 
kinderen kunnen zich nog niet uitdrukken in gesproken of geschreven 
taal, maar wel via dans, muziek, tekenen, kleien, beweging of geluid. 
Kinderen kunnen veel meer dan wij denken en ieder kind is uniek. 
We moeten eerst leren kijken naar het kind, een band opbouwen, 
voordat we het kind leren kennen. Een uitspraak van Loris Malaguzzi 
(grondlegger van reggio Emilia) is: ‘Een kind heeft honderd talen, 
maar de school en de samenleving stelen er negenennegentig van’.

De visie van Reggio Emilia gaat uit van 3 pedagogen
•	 Kinderen leren van elkaar
•	 Kinderen leren van de leidster
•	 Kinderen leren van de omgeving

Tijdens een activiteit is er veel interactie tussen kinderen. In bijvoor-
beeld een tweetal of een klein groepje worden kinderen op nieuwe 
ideeën gebracht door elkaar.

De leidster daagt de kinderen uit om te ontdekken met materialen. 
Materialen stimuleren de fantasie en creativiteit van het kind. De 
rol van de leidster is om de kinderen de ruimte te geven om zelf op 
ontdekking te gaan en eventueel een extra impuls te geven.

De derde pedagoog is de omgeving. De ruimte moet uitdagend 
zijn. Het nodigt kinderen uit om met de aanwezige materialen aan de 
slag te gaan. Een goede ruimte geeft ruimte tot ontdekken, verrassen, 
bewegen, nieuwsgierigheid en plezier.

Van alle activiteiten die op Het Kleurrijk aangeboden worden, 
maken de leidsters foto’s. Deze foto’s worden uitgewerkt in foto-
platen met daarbij een beschrijvende observatie. Alle fotoplaten 
worden vervolgens opgehangen in de groep zodat iedereen 
ze kan zien. Het is voor ouders, maar ook voor de leidsters en 
kinderen geweldig om te zien dat kinderen heel blij worden, heel 
geconcentreerd zijn of juist niet. Of dat ze iets heel spannend, 
uitdagend of grappig vinden. Voor ons is het belangrijk dat kinderen 
zich goed voelen op Het Kleurrijk en betrokken zijn bij wat dat ze 
doen. Welbevinden en betrokkenheid zijn twee heel belangrijke 
pijlers op Het Kleurrijk.

‘We geven 
kinderen de 

ruimte om zelf 
te ontdekken.’

De visie van Reggio Emilia



Dan gaan we fruit eten en verschonen.
Wanneer Ilse een 1 op 1 activiteit wil doen met 1 

van de kinderen, neem ik iedereen die wil mee naar 
buiten. Even lekker uitwaaien!

De tijd gaat altijd te snel… en voor we het weten 
zitten we alweer aan ’t gezellige gezamenlijke 
eetmoment. Met aan het eind evenveel korsten 
onder de tafel als op het bord lagen? 

Dan is het voor de meeste kinderen bedtijd. 
Waggelend in slaapzak gehulde kinderen met knuffel, 
speentje en echte slaapkoppies. Heel schattig! Dan 
snel alles opruimen, schoonmaken en tijd om zelf bij 

te tanken. Om de beurt houden wij pauze, waarbij we – bij 
vertrek naar buiten – vaak de vraag krijgen van een oudere 
peuter: ‘Mirella, ga jij nu werken?’ Tja, hoe leg je dat nou uit?

Ilse zorgt in mijn pauzetijd dat de activiteiten van de 
ochtend uitgewerkt worden en maakt de observaties af.

Want wanneer Ilse met pauze is, en ik terug ben op 
de groep, is hier geen tijd voor. Vaak worden de meeste 
kinderen tegelijk wakker en mijn uurtje alleen bestaat 
dus vooral uit verschonen en aankleden. Nu gaat de tijd 
nog sneller dan in de ochtend, want mijn laatste 2 uurtjes 
zijn alweer aangebroken! We eten eerst gezamenlijk wat 
groente en een cracker. Daarna pakken we een bak met 
allerlei gekke brillen tevoorschijn. Zo leuk om te zien 
hoe ieder kind op eigen wijze hier wat mee doet. De een 
komt even van een afstandje kijken, terwijl de ander alles 
uitprobeert. Dan gaat de bel, dingdong! Pappaaaaaaaa, 

roept iemand en ja dit klopt, want de eerste vader staat voor de deur.
Dit hebben de meeste kinderen al gezien voor de deur. Ik zie dat het 

ook alweer iets voor 17.00 uur is en zorg nog snel voor schone hoesjes 
om de bedden in de slaapkamer en ruim wat laatste dingetjes op. 
Wauw wat vliegt zo’n dag toch. Morgen mag ik weer!

Wanneer ik alle lampen aan doe en de 
waterkoker opstart, is mijn kleurrijkdag 

begonnen… de wasmachine draait al z’n eerste wasje. 
De leidster van de peutergroep haalt de vaatwasser 
leeg en ik haal de stoelen van de tafel… Heel even 
5 min kunnen we met de 3 vroeg begonnen collega’s 
genieten van de rust… Op de achtergrond alleen een 
zacht muziekje. En dan… dingdong de bel.

Vrolijk stappen de eerste peuters binnen.
Mijn dreumesen komen – aan de hand of lekker op 

de arm bij mama of papa – stuk voor stuk met vrolijke 
soms nog wat slaperige koppies de groep in. Wanneer 
ze op de grond de bak met krulspelden en sponzen zien, 
is de aandacht voor papa of mama vaak ver te zoeken. Na 
een korte overdracht kunnen zij ook lekker naar het werk 
toe. We spelen, klimmen en klauteren totdat Ilse er is en 
nemen dan samen de bijzonderheden van de dag door, 
terwijl nu zij lekker wordt overladen met knuffels en kusjes 
soms vergezeld met een snottebel (Tjaaaaa helaas part of 
the job!).

Omdat we net zijn begonnen met ons project 
zintuigen zitten we boordevol ideeën!

Voor we zelf wat verzinnen, zien we in dit gezellige 
knuffelmoment bij een paar meisjes iets moois gebeuren…

Ze verstoppen zichzelf onder een dekentje en komen 
weer tevoorschijn. De pret is groot! Hier willen we wat 
mee doen, want dit spel kunnen we uitbreiden!

Zonder al te veel overleg pakt Ilse het fototoestel en ik 
wat spulletjes die verstopt kunnen worden. We zetten het klaar.

Een paar kinderen komen direct kijken. En dit wekt weer de inte-
resse van de achterblijvers! We hebben een echt geniet momentje, 
want ook wij vinden dit soort spontane activiteiten de kersen op de 
taart!

Door de ogen van een leidster… 

Een dagje op de dreumesgroep

‘We hebben een 
echt geniet 
momentje, 

want ook wij 
vinden dit 

soort spontane 
activiteiten 
de kersen op 
de taart!.’

wimpers zijn en we leggen uit waar deze voor dienen. Anoek heeft 
wel genoeg gekeken zegt ze en ze wil graag beginnen met tekenen. Ze 
pakt het potlood en tekent een grote cirkel. Dit is mijn oog vertelt ze. 
Ze tekent er ook een wat kleiner rondje in. Dat is het roze vertelt ze. 
Ze bedoelt haar pupil. Wanneer haar oog volgens haar goed getekend 
is pakt ze de groene verf. Dat is dezelfde kleur als haar ogen vertelt ze. 
Het grote rondje kleurt ze helemaal in met de groene verf. De pupil 
laat ze vrij van de groene verf. Ze zoekt tussen het vloeipapier en 
kiest de roze kleur uit. Deze scheurt ze in stukken en plakt ze op met 
lijm. Ze vult haar hele pupil met het roze vloeipapier. Dan moeten er 
nog wimpers aan weet ze te vertellen. Ze heeft goed onthouden dat 
de haartjes aan het oog wimpers heten. Ze zoekt met haar ogen over 
de tafel naar het geschikte materiaal en kiest uiteindelijk het bruine 
papier. Ze pakt de schaar en knipt er allemaal kleine repen van. Deze 
plakt ze rond om het oog. Precies zoals het in het echt er ook uit ziet. 
Onderaan en bovenaan vertelt ze ons. Ze redt zichzelf al erg goed. 
Zonder ingrijpen van de leidster maakt Anoek haar eigen oog na. Het 
resultaat mag er zeker zijn! 

Zintuigen 
We zijn begonnen met het project Zintuigen. We bedenken op 

de peutergroep verschillende activiteiten met betrekking 
tot de ogen, neus, mond en oren. Dit keer behandelen we het zintuig; 
ogen. Met de peuters kun je daar al hele gesprekken over voeren en 
daar komen soms de mooiste verhalen uit. Zo ook met Anoek.

Ze ziet dat wij wat materialen op tafel hebben gelegd en komt 
gezellig bij ons zitten. 

Er ligt een spiegel op de tafel en deze trekt gelijk haar aandacht. Ze 
heeft nog geen oog voor het andere materiaal wat op de tafel ligt. We 
er hebben namelijk verf, vloeipapier, potloden, ecoline en ongekookte 
spaghetti op liggen. 

Anoek pakt de spiegel vast en kijkt er eens goed in. De leidster 
geeft haar de opdracht om eens goed naar haar eigen ogen te kijken. 
Hoe zien ze er uit? Wat voor een kleur hebben ze en wat kun je doen 
met je ogen?

Anoek begint uit zichzelf te vertellen; Mijn ogen zijn groen en het 
kleine rondje is roze zegt ze. Ze wijst naar haar pupil. Dan kijkt ze nog 
eens gericht in de spiegel en voelt ze aan haar wimpers. Dit is zacht 
zegt ze, maar ik weet niet zo goed hoe dit heet. We vertellen dat het 



Interview 
met Sabine Derks en judith Holtkuile
We hebben twee ouders van het eerste uur een aantal vragen gesteld 
met betrekking tot hun ervaringen met Het Kleurrijk. De antwoorden 
hebben we verwerkt in het onderstaande verhaal. 

Tien jaar geleden hadden we nog geen pand om te bezichtigen en 
konden ouders eigenlijk niet in de keuken van Het Kleurrijk kijken. 
De allereerste ouder, Sabine, kwam bij John en Debby thuis, om 
informatie te krijgen over Het Kleurrijk. Judith kwam als een van de 
eersten op de Marinusweg kijken. Beide ouders werden enthousiast 
door de passie waarmee Debby kon vertellen over de werkwijze van 
Reggio Emilia. 

Voor zowel Sabine als Judith waren de horizontale groepen een 
belangrijk item voor de keuze. Ook vond Judith het geweldig dat 
kinderen niet verplicht werden tot het doen van activiteiten, maar 
juist worden uitgedaagd. 

Bij de vraag of het beeld dat ze destijds hadden bij Het Kleurrijk 
veranderd / versterkt is gedurende de opvangtijd van de kinderen, 
antwoordt Sabine dat het beeld alleen maar positiever is geworden. 
Het kind mag er zijn en dat vond zij heel belangrijk. De positieve 
kanten worden benadrukt, waardoor het kind meer vertrouwen krijgt. 
Ook het beeld van Judith is versterkt en zij geeft aan dat het een hele 
hechte periode was: ‘Ik bracht de kinderen met hetzelfde gevoel naar 
Het Kleurrijk als naar mijn moeder.’ 

Op de vraag wat deze ouders het meest is bijgebleven antwoordt 
Judith: ‘Het samen uitzwaaien bij de deur kan ik mij nog goed 
herinneren en de grote variatie in het aanbod van de activiteiten. Het 
werken met de verschillende materialen en de verschillende uitingen 
van creativiteit.’ 

‘ Ook kan ik mij goed herinneren dat ze in 
de zomer roken naar zonnebrand als ik ze 
ophaalde. Dit gaf mij het gevoel dat er goed 
voor ze gezorgd werd.’ 

Voor Sabine is het herinneringsboek, het eerste 
wat haar te binnen schiet bij deze vraag. De 
leidsters maken van alle activiteiten foto’s en 
verwerken deze in een fotoplaat met observatie. 
Deze platen worden verzameld in ‘Het boek vol 
herinneringen’. Alle kinderen krijgen dit boek mee 
wanneer ze Het Kleurrijk verlaten. Ze kijkt er samen 
met de kinderen nog regelmatig in terug.

Gedurende de opvangtijd kwamen beide ouders 
erachter dat hun eerste gevoel juist was en ze 
goed gekozen hadden. Ze hebben ervaren dat ze 
terecht kwamen in een warm bad. Vol vertrouwen 
brachten Sabine en Judith de kinderen naar Het Kleurrijk.

Interview
met Mirella  
en Kim

Kim Haarman en Mirella Limbach 
werken respectievelijk 10 jaar en 
8 jaar op Het Kleurrijk. We hebben hen enkele vragen voorgelegd en 
hieronder leest u hun reacties.

Hoe ben je betrokken geraakt bij Het Kleurrijk?
Mirella kwam voor de liefde naar Deventer en was op zoek naar een 
baan minstens zo leuk of leuker dan haar oude baan. En bij toeval 
had Het Kleurrijk een vacature. Kim werd getrokken door een artikel 
over het starten van Het Kleurrijk in Twello en wilde graag een nieuwe 
uitdaging aangaan. Beiden hebben een brief geschreven en zijn alweer 
een flink aantal jaren werkzaam bij Het Kleurrijk. Zowel Kim als Mirella 
hebben inmiddels gewerkt op de baby-, dreumes- en peutergroep. 

Waarin heb jij je het meest ontwikkeld de afgelopen 10 jaar?
Kim:
•	De inhoud van de visie van Reggio Emilia en het werken daarmee
•	Meer kijken naar het kind als individu dan naar de gehele groep
•	 Ik bied nu meer activiteiten aan die passen bij het kind
Mirella:
•	Werken op een horizontale groep met peuters
•	Het leren aanbieden van creatieve activiteiten op een ‘andere’ 

manier. Niet het standaard verhaal maar toegespitst op de interesse 
van het kind

•	 In het goed kijken naar kinderen en hier observaties van maken

Welke mooie/bijzondere gebeurtenissen zijn je bijgebleven?
Kim:
•	De studiereis naar Zweden 
•	De zomerborrel in sprookjesstijl
•	 Bezoeken van ander kinderdagverblijven en zo inspiratie opdoen
Mirella:
•	De zomerfeesten in de tuin van Het Kleurrijk en het sinterklaas- en 

kerstfeest
•	Mijn eigen verloffeest en de feestjes van de kinderen die 4 jaar 

worden. Dit is echt een feest voor de kinderen waarbij zij in het mid-
delpunt van de belangstelling staan en het boek vol herinneringen 
cadeau krijgen.

•	 Pannenkoeken eten op Het Kleurrijk met de ouderen van Casa 
Bonita

Wat maakt Het Kleurrijk uniek?
Uiteraard de visie van Reggio Emilia. En zowel Kim als Mirella zijn 
van mening dat de activiteiten die je aanbiedt afgestemd zijn op de 
interesses van het kind. Mirella vult nog aan dat ze ook bijzondere 
activiteiten doet die niet altijd eindigen in een knutselwerk. Als 
laatste geven beide aan dat ze blij zijn om te werken met enthousiaste 
collega’s.

Rietbergstraat 2b
7201 GJ  Zutphen
Tel; 0575 - 549400

www.hetkleurrijkzutphen.nl

Martinusweg 15
7391 AC  Twello

Tel; 0571 - 276886
www.kdvhetkleurrijk.nl

Sabine Derks

Judith Holtkuile

Kim HaarmanMirella Limbach



PAGINA  21 WOENSDAG 15 mei 2019 Voorsternieuws

 www.veluwscollege.nl/twello

 

Schrijver!
‘Wie schrijft die blijft……..’ Eigenlijk heb ik nooit begrepen 
waar die uitdrukking op slaat. Want, ik dacht altijd: Wáár 
blijf je dan? Of: Wát blijf je dan? Ik had het gevoel dat de 
zin niet ‘af’ was. Intussen schreef ik allang zelf. Was ik dan 
altijd al een schrijver?  En wannéér ben je trouwens een 
schrijver? Ik ben het nu écht, zeggen ze, want ik heb nu 

een écht eigen boek, met een prachtige kaft, ontworpen 
door mijn oudste dochter Leyla, een ISBN-nummer, een 

voorwoord van Jan Terlouw, een stuk in de krant……..dus ja 
toch? Maar eerlijk gezegd: misschien was ik het al veel eerder. 

Ik heb altijd al graag en veel geschreven. Ik schreef gedichten in 
mijn puberteit, ik heb het schriftje nog, stukjes voor in schoolkranten, brieven 
naar mijn eerste vriendinnetje, gedachten in een gedachtenboek, ansichtkaarten 
vanaf vakantieadressen (nooit was de kaart groot genoeg om er alles op kwijt 
te kunnen wat ik wilde opschrijven en die ruimte achterop zo’n ansichtkaart 
is ook al helemaal niet bedoeld om hele verhalen op te pennen, maar ja, ik was 
blijkbaar tóen al een man van veel woorden en dat ben ik nog steeds want het is 
elke keer weer een kleine strijd om binnen de kaders van het maximum aantal 
toegestane woorden te blijven en je bent al weer lekker op weg zult u zeggen en 
dat is waar), Moederdag-odes, Vaderdagelfjes (een gedichtje van elf woorden, 
want in die tijd waren vaders niet altijd van de lange gedichten, want dat waren 
mannen en mannen moesten werken en die hadden geen tijd om lange teksten 
te lezen) en later voorzichtig de eerste liedjes, verhalen, raps. Die teksten waren 
altijd  voor feestjes van anderen, voor bruidsparen, jarigen, met-pensioen-gangers, 
afscheidnemende collega’s, geslaagden, overledenen.  Heel veel afscheidsgedichten 
voor heel veel leerlingen toen ik meester van groep 8 was. Soms vindt één van die 
oud-leerlingen weer iets op een zolder en plaatst het op social media. Een gedicht 
van ooit, aan de vergetelheid ontrukt, want nu voor eeuwig zwevend in een digitaal 
heelal. Wie schrijft die blijft…….…voor eeuwig zweven in dat heelal? Ik schreef 
mijn teksten met pen, typte ze op mechanische typemachines, hamerend als een 
rockdrummer op zijn drumkit. Later op toetsenborden van computers, laptops. 
Dat hameren doe ik nog steeds, volgens collega’s. Het is bekend dat er steeds 
minder wordt gelezen. Maar wordt er ook minder geschreven? Nou, in elk geval 
wordt er steeds minder in ZINNEN geschreven. Bijvoorbeeld omdat veel contact 
via social media verloopt en daar de afspraak blijkbaar is dat je een gedichten 
schrijvende jankerd bent wanneer je af en toe een zin met hoofdletter, punt en 
meer dan drie woorden plaatst.  Toch kan schrijven veel voor jou of anderen doen. 
Denk aan het dagboek van Anne Frank. Je belevenissen, twijfel, wanhoop, vreugde, 
hoop en angst beschrijven. Een dagboek is dan weer niet direct bedoeld om aan 
anderen te laten lezen, maar kan jou helpen je gedachten te ordenen.  Ik vind 
het onderdeel ‘schrijfvaardigheid’ een erg mooie en belangrijke vaardigheid bij 
Nederlands. Je leert d.m.v. schrijfopdrachten wat je allemaal voor soorten teksten 
kan schrijven. Soms ontdek je een schrijftalent in je klas. Soms ontdekt een leerling 
zélf dat hij of zij best goed kan schrijven, door positieve reacties van anderen.  Als 
je schrijft blijf je……….……in de gedachten van je lezer. Omdat je die hebt verrast, 
vermaakt, getroost, geactiveerd, geïnformeerd, geconfronteerd, gecomplimenteerd, 
ontroerd.  Ontroerd was ik zelf de afgelopen we ek bij de uitreiking van het eerste 
exemplaar van mijn boek.  Door de mensen die er waren, de mooie woorden die 
gesproken werden. Een bijzonder moment!  Zaterdag 18 mei a.s. ga ik als ‘echte 
schrijver’ bij boekhandel Oonk in Twello vanaf 14.00 uur signeren. Mijn bundel is 
daar te koop! En ik maak nu schaamteloos reclame. Waarmee deze column opeens 
een activerende tekst is. Excuses daarvoor…………..(Koop mijn boek!)  De volgende 
column gaat weer gewóón over onderwijs en actualiteit.  Want ik schrijf, maar ik 
blijf niet……….……..over mezelf schrijven. 

Bert Jansen
Docent VC Twello

COLUMNIST VOORSTER NIEUWS BERT JANSEN 
HEEFT COLUMNS GEBUNDELD TOT EEN EIGEN BOEK 

TWELLO.- Tweewekelijkse columnist van het Voorster Nieuws Bert Jansen 
bundelde 52 columns in zijn eerste boek “Leerstof en Levenslessen.” Het 
was niet zijn eigen idee. Het idee kwam van zijn collega, directeur Piet Oos-
ting. Maar nu het project af is, is hij er trots op en zeer blij mee.

Bert Jansen columnist
U kent hem vast wel, hij is de schrijver 
van de in het groen gekleurde columns 
eens per veertien dagen in het Voor-
ster Nieuws. Linksboven zijn foto. Bert is 
daarop vooral herkenbaar aan zijn sikje 
en bril op het hoofd. Zijn columns zijn te-
vens te lezen in de Deventer Post en op 
de website van het Veluws College.

Wie is Bert Jansen?
Piet Oosting directeur van het Veluws 
College, wil heel graag vertellen wie 
Bert is. Bert was jaren lang leerkracht 
van groep 8, sinds 16 jaar is hij docent 
Nederlands en Maatschappijleer op het 
Veluws College. Maar Bert is veel meer 
dan docent, voor zijn collega’s, voor het 
Veluws College en voor de leerlingen. 
Een bevlogen mens, een man met in-
houd, behulpzaam waar nodig. Het best 
kan Bert omschreven worden als “een 
mensen mens”.  
Zijn contact met de leerlingen is intens, 
wanneer kinderen onrecht aangedaan 
wordt raakt dat Bert zeer diep. Een do-
cent die daar wakker van ligt. 
Bert is creatief. Dat uit zich niet alleen tij-
dens zijn lessen maar bij veel activiteiten 
van het Veluws College.
Op de meeloopdagen toont Bert op een 
bijzondere wijze dat hij “meebouwt”  aan 
het Veluws College; hij loopt met een 
bouwhelm op. Op ouderavonden infor-
matie verstrekken middels een Power-
Point, dat past niet bij Bert. Hij verrast 
en verbaast de ouders met een door 
hemzelf geschreven informatieve rap op 
rijm. Hij is min of meer de producent van 
het theatergebeuren tijdens de diploma-
uitreiking. Zijn muzikale talent gebruikt 
hij dan voor het schrijven van o.a. liedjes, 
zijn schrijftalent voor leerling-gerichte 
teksten. Waar mogelijk haalt Bert in zijn 
lessen of bij schoolse activiteiten zijn 
gitaar voor de dag, speelt bestaande of 
eigen geschreven songs, alleen of met 
collega’s.
Bert Jansen schrijft columns, speelt in 
een rockband, maakt deel uit van de ca-
baretgroep Pleinvrees, waarmee hij het 
onderwijs op de korrel neemt, surft en 
geeft zelfs surflessen.

Het idee: een column-boek
Piet Oosting was zoals velen met hem 
onder de indruk van de columns. Hij 
was het dan ook die Bert aanspoorde 
deze columns te bundelen in boekvorm. 
“Handig voor je moeder”, zei hij. Piet 
zorgt er altijd voor dat moeder “Annie” 
de columns te lezen krijgt. Hij knipt de 
columns uit en legt deze voor haar in 
Bert zijn postvak. Piet vond meerdere 
sponsoren, een uitgever en daarmee 
was de fundering gelegd voor het reali-
seren van het project: “Bert zijn columns 
in een boek”.

Ontstaan van de columns.
“Van schrijven word ik heel blij, voor mij 
is het een natuurlijk bezig zijn”, vertelt 

Bert. Terwijl hij dit zegt
glinsteren zijn ogen. In september 2010 
schreef hij zijn eerste column. Daarvoor 
schreef Bert in de nieuwsbrieven van 
school.
De organisatie wilde graag meer regio-
nale bekendheid geven aan het Veluws 
College. Het lag voor de hand Bert daar-
voor te benaderen. In september 2010 
werd zijn eerste “opdracht” column in het 
Voorster Nieuws geplaatst met de titel: 
“De scholen zijn weer begonnen”. Sinds-
dien is zijn tweewekelijkse column te le-
zen in het Voorster Nieuws, de Deventer 
Post en op de website van de school. De 
groene achtergrond van de tekst werd 
bewust gekozen. “Groen”, de kleur van 
het logo van het Veluws College. 
Na enige tijd werden de teksten minder 
informatief, meer dan het verlengde van 
de nieuwsbrief. Naast gebeurtenissen 
zoals toernooien en feestelijke activitei-
ten haalt Bert nu input uit het dagelijkse 
leven, belevenissen op school, of verkre-
gen informatie uit de media. Een mooi 
voorbeeld van laatst genoemde informa-
tiebron is zijn column “de verscheurde 
foto” die hij schreef naar aanleiding van 
de documentaire: “Sinan zoekt de klas 
van Elias”. Een leerling vertelde hem dat 
het lezen van deze column voor hem 
aanleiding was geweest de documen-
taire te kijken. Geweldig!
Bert voegt in zijn columns gebeurtenis-
sen van school samen met gebeurte-
nissen van buiten. De lezer beleeft het 
gebeuren door zijn manier van schrijven 
en wordt geïnspireerd tot nadenken. 
Een voorbeeld daarvan is zijn column 
genoemd “Eigen tijd”. Wat is eigen tijd 
eigenlijk?
De columns laten je de gewone dingen 
zien, waarderen, ervan genieten. Zo ver-
woordt Jan Terlouw de columns in het 
voorwoord van “Leerstof en Levensles-
sen”.

Selecteren van columns
Tijdens het selecteren realiseerde Bert 
zich dat hij al sinds 2010 columns schrijft. 
Het werden lange sessies van ‘die wel’, 
‘die niet’, die misschien….’. ‘ Kill your dar-
lings’, zo verwoordt Bert zijn keuzes. 
Het resultaat is een selectie van verhalen 
tussen 2010 en 2018.
Zijn eerste geschreven column “De scho-
len zijn weer begonnen” koos hij uit om 
het boek mee te beginnen. Verder wist 
hij meteen dat er één column niet mocht 
ontbreken. 
“Een vlinder in de winter”” een eerbetoon 
aan zijn overleden collega Frank. Maar 
ook “het zeilmeisje” en de column over 
de opa, die dagelijks met zijn kleinkind 
langs de school wandelde.

De titel van het boek
Een boek dient echter ook te worden 
voorzien van een titel, een cover en een 
voorwoord. De titel van het boek werd 
leerstof en levenslessen. Een titel met 
meerdere keren de letter “ L “. De klank 

van deze letter maakt de titel ritmisch. 
Typerend voor de muzikant Bert. De 
woorden Leerstof en Levenslessen heb-
ben te maken met school, het leven of 
leren leven. Kernwoorden van de co-
lumns. 

De cover van het boek
Met trots vertelt Bert dat zijn dochter 
Leyla het ontwerp en de illustraties van 
de cover heeft verzorgd. De ritmische 
schrijfwijze van de titel, het woord “Leer-
stof” met krijtgroen ingekleurd, zo type-
rend voor Bert. Vader Bert werd door 
haar als karikatuur weergegeven, met sik 
en bril op zijn hoofd, voorzien van gitaar 
en de halsketting van de surfplank.

Voorwoord
Eens mocht Bert Jan Terlouw op school 
helpen met het uitdelen van diens boek 
“Oorlogswinter”.
Deze ontmoeting bracht Bert er toe hem 
te benaderen voor het voorwoord. “Ik 
zou mijzelf het niet vergeven als ik hem 
niet gevraagd had”, aldus Bert. Na het 
lezen van enkele toegestuurde columns 
kreeg Bert zijn toezegging. Het voor-
woord is voor Bert een waardevolle aan-
vulling in zijn boek.

Presentatie van “Leerstof en 
Levenslessen”
Vrijdagmiddag 10 mei presenteerde Bert 
zijn boek in het Veluws Collega aan ge-
nodigden. Hij werd toegesproken door 
Piet Oosting en vanaf nu collega schrijver 
dhr. Terlouw.
Eén van de belangrijkste genodigden was 
zijn moeder Annie. Op de tweede pagina 
staat geschreven “voor Annie” Aan haar 
draagt hij zijn boek met columns op.  
Samen met Jan Terlouw en dochter Leyla 
nam zij het eerste exemplaar in ont-
vangst.

Het boek is af. 
Enthousiast, blij en trots zijn woorden 
die hierbij passen. Het project, het idee 
van Piet Oosting, is gelukt i.s.m. sponso-
ren. Piet Oosting wil vooral met dit boek 
zeggen: “Ik gun iedereen een “Bert” in 
zijn leven.”

Verder schrijven?
Of dit bij het enige boek blijft? Bert twij-
felt daar zelf aan. Misschien ooit een ro-
man of toch die verhalen die hij schreef 
over belevenissen uit de tijd dat hij nog 
leerkracht was van groep 8. Verhalen die 
nu nog in de kast liggen. Mogelijk een 
deel 2 van “Leerstof en Levenslessen?”
De tijd zal het uitwijzen.

Te koop en signeren
Vanaf zaterdagmiddag 18 mei is “Leer-
stof en Levenslessen” te koop bij boek-
handel Oonk.
Die middag is Bert vanaf 14.00 uur aan-
wezig om voor iedereen het boek te sig-
neren. 

WEKELIJKSE SCHUURVERKOOP 
‘N HABBEKRATS

TEUGE.- Voor aan de weg staat het 
bord “schuurverkoop ’n Habbekrats”. 
Jeanne van Baak verkoopt hier vanuit 
een schuur bij haar woning verzamelde 
spulletjes.

Dertig jaar geleden verkocht ze twee-
dehands kleding bij Den Uil, manufac-
turenzaak in Teuge. Na sluiting zette 
ze dit voort aan de Koninginnelaan in 
Apeldoorn. In december 2018 besloot ze 
haar hobby weer op te pakken en startte 
ze met de verkoop van Kerst gerelateer-
de producten vanuit haar eigen schuur. 
Haar enthousiasme om te verkopen 

kwam terug. Ze besloot een gedeelte van 
haar schuur in te richten als “winkeltje”. 
Vitrines en stellagekasten werden ge-
plaatst. Serviesgoed, poppetjes, schilde-
rijen en vele snuisterijen staan nu keurig 
uitgestald.

’n Habbekrats is op woensdag en vrijdag 
de gehele dag geopend. Voor een be-
zoek op andere dagen kan telefonisch 
een afspraak gemaakt worden. Telefoon-
nummer: 055-3231274

’n Habbekrats is te vinden aan de Lo-
chemsestraat 5 in Teuge.



Voor onze winkel
Jumbo Binnendijk Twello

zoeken wij
 Vulploegmedewerkers avonden en weekenden  

We zoeken medewerkers voor de middag leeftijd vanaf 14 jaar,
en voor de avonden is het vanaf 16 jaar

15 medewerkers kassa en vers  vanaf 16 jaar
3 medewerkers brood en banket  vanaf 15 jaar

2 boodschappen bezorgers  0-12 uur vanaf 18 jaar
in bezit van geldig rijbewijs



2 schoonmakers bakkerij  0-12 uur vanaf 16 jaar

2 schoonmakers winkel  0-12 uur vanaf 16 jaar

1 medewerker brood  24 uur

Kijk op https://jumbo3741.personeelstool.nl
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OPENING KLEIN TWELLO

TWELLO.- Een multifunctioneel gebouw waarin verschillende maatschap-
pelijke organisaties gehuisvest zijn. Dat is Klein Twello dat op 28 mei offici-
eel wordt geopend. Wie wil is van harte welkom om tussen 16.30 en 19.00 
uur het glas te heffen.

Toen de basisschool de Kleine Wereld 
naar een nieuw gebouw verhuisde, 
ontstond de vraag welke invulling het 
lege pand aan de Maarten Tromplaan 
moest krijgen. “Omdat in de straat al 
meer maatschappelijke organisaties 
zetelden, zoals een sporthal, een kin-
deropvang- en een uitvaartorganisatie 
ontstond al gauw het idee om het ge-
bouw een maatschappelijke invulling 
te geven. Samen met buurtgenoten is 
er voor gekozen om meerdere sociale 
organisaties in het pand te vestigen die 
allemaal ondersteunend zijn aan men-
sen met een hulpvraag,” vertelt Annie 
Terwisscha van ABC de Cirkel. “Mensen 
die iets extra’s nodig hebben, kunnen 
in het gebouw terecht voor hulp. Elke 
organisatie draagt op zijn eigen wijze 
bij aan het welzijn van de burgers. Door 
het aanbieden van zinvolle dagbeste-
ding, begeleiding naar werk, door het 
zijn van een inloopplek met een kopje 
koffie, met de ondersteuning van vrij-
willigers.   Zo geeft de gemeente sol-
licitatietrainingen in het pand en biedt 
ABC de Cirkel cliënten arbeidsmatige 
of creatieve dagbesteding.” Daarnaast 
huizen ook een deel van stichting Mens 

en Welzijn, Delta Werkt, Riwis en team 
#zodus in het pand. De buitenruimte is 
ingericht als een beweegtuin waar zo-
wel cliënten als  buurtbewoners en hun 
kinderen gebruik van maken. 

In het gebouw is een koffieplein waar 
cliënten en medewerkers van de ver-
schillende organisaties elkaar weten te 
vinden. Zo brengen cliënten van ABC de 
Cirkel koffie rond bij alle instanties. De 
intentie is om de samenwerking rond-
om de begeleiding van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt te inten-
siveren, zodat nog beter gekeken kan 
worden wat bij iemand past. 

De opening
Tijdens de opening laten de organisa-
ties zien wat ze doen in het prachtige 
nieuw ingerichte gebouw. Er zijn rond-
leidingen en elke instantie opent zijn 
deuren voor het publiek. Ook zal Olga 
Commandeur, bekend van Nederland 
in Beweging, de nieuwe beweegzone op 
het plein van Klein Twello openen. Be-
langstellenden zijn op dinsdag 28 mei 
tussen 16.30 en 19.00 uur van harte 
welkom voor een hapje en een drankje.  
 

De campagne #Zodus van Voorst onder de Loep richt zich op een bruisende, gezonde en betrokken samenleving. Met allerlei 
acties werken inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan dit doel. Elke maand belichten we één 

actie. Maar vooral de mensen die de acties maken. In dit portret Ilse Hemmes, eigenaresse van Hemmes Uitvaartzorg in Twello. 
Over haar werk, haar visie en bóvenal de menselijke aspecten van het leven. 

DE UITVAART VAN EEN OOM OPENDE HAAR OGEN VOOR DE UITVAARTBRANCHE 
ILSE HEMMES; “JE MOET JE EIGEN VERLIEZEN KENNEN!”

Ze zou eigenlijk bij de politie gaan werken, het vak van ‘waakzaam en 
dienstbaar’ lonkte. Totdat haar oom overleed en Ilse ontdekte, dat bij haar 
de essentie lag, om met mensen om te gaan. In dit portret van een gevoels-
mens pur sang, neemt Ilse ons mee, op zoek naar zichzelf, haar ideeën, 
wensen, de verwachtingen én het antwoord op de vraag; waar is mijn opa 
eigenlijk gebleven? 

We hadden afgesproken bij het Af-
scheidshuis aan de Binnenweg, daar 
waar haar loopbaan als zelfstandig uit-
vaartverzorgster begon. De vele werk-
zaamheden nopen ons echter, om uit 
te wijken naar het grotere afscheidscen-
trum aan de Piet Heinstraat, eveneens 
in Twello. Een imposant gebouw, waar 
veel aandacht is besteed aan de indeling 
van ruimte, gebruik van kleuren en daar-
mee een gedetailleerde sfeer welke pas-
send is bij herinnering en afscheid. Een 
uitstraling welke Ilse wel van de daken 
wil schreeuwen; “we hebben een groot 
gebouw, maar we denken nog steeds 
in het klein, met alle aandacht voor het 
persoonlijke!” 

Ooit bekleedde Ilse een commerciële 
functie binnen de financiële dienstver-
lening. “Mensen kwamen altijd bij mij 
terug. Ik verkocht niet, het ging gewoon. 
Er waren goede contacten, ik kon diep-
gaande gesprekken voeren met cliënten 
en had een groot inlevingsvermogen.” 
Oprechte interesse in de mensen welke 
ze hulp kan bieden en het aangaan van 
langdurige relaties. Essentiële onderde-
len in de uitvoering van haar huidige vak. 

Maar Ilse was op zoek naar wat anders, 
waarbij voorbereidingen werden getrof-
fen om een carrière binnen de politie-
organisatie te gaan starten. De gehele 
selectieprocedure was inmiddels door-
lopen, wilde als kind al bij de politie en 
dat kon ze nu waarmaken; appeltje-eitje 
dan toch? “Tijdens de uitvaart van mijn 
oom gebeurde er iets. Ik dacht ‘ja maar, 
met mensen omgaan, dát is het wel’ en 
ik ging verder op zoek. Want ik was tot 
dan toe als de dood voor alles wat met 
de dood te maken had.” 
De eerste stappen in de wereld van de 

uitvaart werden in 2002 gezet, wanneer 
ze stage gaat lopen in het uitvaartcen-
trum aan de Oude Rijksstraatweg in 
Twello. 

“Eén jaar wilde ik mezelf geven om de 
opleiding te doen met daarnaast de 
vraag, wat er in het leven op je pad komt. 
Je hebt een persoonlijke rugzak; wie ben 
je zelf? Wat hebben de verliezen van 
mensen in het verleden met jou gedaan? 
Angsten ontrafelen, mij verdiepen in de 
vragen.” Wat is daarin dan de uiteindelij-
ke motivatie? “Eerst aan jezelf de vragen 
stellen, anders kan je er niet voor een 
ander zijn.” De zoektochten van Ilse zijn 
zeer divers. Zo wordt ze tijdens haar sta-
ge geconfronteerd met zelfdoding, waar-
bij ze op afstand toekijkt hoe ervaren col-
lega’s te werk gaan. Tegenwoordig is Ilse 
zélf degene die tot het uiterste gaat van 
haar kunnen en kennis op dit gebied. 

Ilse Hemmes, ze kan onafgebroken ver-
tellen over haar passie, haar werk, het-
geen haar ontroerd, bij blijft met ook in 
dít vak wederom het feit, dat mensen/
families bij haar terugkomen. Want het 
is niet zo, dat Ilse alleen verschijnt ná het 
overlijden. Het komt met enige regel-
maat voor, dat Ilse juist al voordien op 
bezoek gaat bij degene die komt te over-
lijden. Een gesprek kan dan gaan over de 
meer zakelijke kwesties, wat de wensen 
zijn omtrent de uitvaart. Maar veelal gaat 
het juist om het menselijke aspect en zijn 
er intense gesprekken met de cliënt en/
of familie. Het schept een band, waarbij 
in vertrouwen veel kan worden gedeeld. 
Over de dood als ook, wat de mensen er 
zelf van hebben gezien of gehoord. 

En waar is dan jouw opa gebleven? “In 
mijn jeugdjaren verloor ik mijn opa. Zo-

als dat toen ging, werd er niet teveel ver-
teld. Wat ik mij ervan herinner is, dat opa 
verdween achter een gordijn en dat was 
het dan. Waar bleef die man?” Ilse ging 
in 2003 terug naar het uitvaartcentrum. 
“Allereerst vroeg ik, of er sindsdien veel 
was veranderd maar nee, alles was vrij-
wel nog hetzelfde. Toen nam ik alles in 
me op en ik kon achter dat gordijn kij-
ken. Wat denk je? Er zaten deuren ach-
ter het gordijn, waardoor opa destijds is 
verdwenen.” 

Kinderen en rouwverwerking, Ilse is er-
varingsdeskundige. Ze heeft zelf onder-
vonden hoe het is, om met veel vragen 
te blijven zitten. “Ik heb oog voor kinde-
ren, ik heb er een feeling mee en passie 
voor.” Kinderen moeten betrokken wor-
den bij een overlijden, hebben begelei-
ding nodig en dienen niet uit het oog te 
worden verloren. Volgende maand volgt 
een special in deze krant over het onder-
werp kinderen en rouwverwerking. 

Toen Ilse in 2005 haar eigen onderne-
ming begon, wilde ze zich onderscheiden 
van al hetgeen al bekend was. Ze verrich-
te baanbrekend werk, door zaken meer 
bespreekbaar te maken, waaronder 
bijvoorbeeld de thuisopbaring. Je hoeft 
niet direct in een kist maar het kan op 
bed of met een opbaarplateau. Het werk 
in de uitvaartbranche is niet uniek, haar 
werkwijze wel. Ilse spreekt ook liever 
over het afscheid dan een uitvaart. Het 
is een beleving welke eenmalig is, waar-
bij ze mensen zo nodig bij de arm neemt 
om misschien nét even die ene drempel 
over te gaan, waar men voorheen nog 
niet zover was gekomen. “Ik neem zo 
nodig de mensen van te voren mee naar 
de afscheidslocatie, we gaan alvast een 
keer op de banken vooraan zitten, of we 
bezoeken de ruimte van de oven in het 
crematorium. Het is prettiger om het al-
vast te beleven en mensen moeten zelf 
voelen wat ze willen.” 

Tot slot stellen we de vraag welke de 
mensheid al eeuwenlang bezig houdt; 
het leven na de dood. “Die vraag houdt 
mij altijd bezig; wat is er hierna? Voor mij 
staat vast, dat het doorgaat, het leven 
hier is niet het einde.” Maar Ilse wil het 
vooral aan een ieder zelf laten om idee-
en en gedachten te hebben bij de dood 
en het leven. Het geeft alleen wel aan, 
hoe ruimdenkend ze daarmee kan zijn. 
Want wanneer de dood niet het einde is, 
denk je ook niet eindigend en dát maakt 
haar en haar werk vooral heel bijzonder. 

LEKKER KLARENBEEKS
KLARENBEEK VERKOOPT SPULLETJES

KLARENBEEK.- Zondag 22 september 
staat Klarenbeek in het teken van Spul-
letjesdag Klarenbeek. Een nieuw eve-
nement waarop Klarenbekers van hun 
tuinen, garages of carports winkeltjes 
maken en daar spullen verkopen die zij 
niet meer gebruiken. Ook ondernemers 
kunnen meedoen aan Spulletjesdag Kla-
renbeek. 

De eerste editie heeft als thema Lekker 
Klarenbeeks. Streekproducten zoals Gra-
vendael wijn en Vleesch van Plante zul-
len deze dag extra onder de aandacht 

gebracht worden. 
Initiatiefnemers Everdien van der Linden 
en Krista van Beek roepen alle Klaren-
bekers op om mee te doen. Inschrijven 
kan tot eind juni via de link op de web-
site Spulletjesdagklarenbeek.nl of op 
Facebook. Deelnemers zijn op een plat-
tegrond terug te vinden die speciaal 
voor Spulletjesdag Klarenbeek gemaakt 
wordt. De opbrengsten van de verkoop 
in de tijdelijke winkeltjes is voor de deel-
nemer. Vragen en opmerkingen kunnen 
gemaild worden naar spulletjesdagkla-
renbeek@kpnmail.nl. 

OPEN DAG IMKERVERENIGING
TWELLO.- Het is lente en dus zijn de bijen 
én de imkers volop actief. Daarom willen we 
als imkervereniging Voorst geïnteresseer-
den een kijkje in onze keuken aanbieden. 
We genieten allemaal wel eens van honing 
in de thee of over een broodje geitenkaas, 
maar wat is honing nou precies voor de bij? 
Wat slepen ze vanuit de natuur nog meer 

mee naar hun huis en wat doet de imker 
hiermee? Bijen leven in de zomer vredelie-
vend met wel zo’n 40.000 duizend    in één 
kast, toch gaan ze soms zwermen. Als je 
wilt weten waarom, kom dan op zaterdag 
25 mei naar de bijenstal het Octagon aan 
de burgermeester van der Feltzweg 2a in 
Twello. Van 10.00 uur tot 12.00 uur is één 

van onze imkers aanwezig om je alles over 
onze hobby te vertellen en al je vragen te 
beantwoorden. Vanzelfsprekend kun je er 
ook terecht voor een potje lokale honing en 
bieden we je de kans om van heel dichtbij 
in een bijenkast te kijken. Voor meer infor-
matie of contact kan men terecht op de 
website: www.voorst.bijenhouders.nl   

AFDELINGSAVOND VROUWEN VAN NU, AFD. 

TWELLO.- Maandag 20 mei staat er weer een 
afdelingsavond gepland voor de Vrouwen 
van Nu, afd. Twello. Aanvang: 19.30 uur. 
De gebroeders André en Erik Knoef, zussen 
Karin en Yvonne Makkink en Henriët 

Fokkink brengen nu al ruim 30 jaar cabaret 
in het Achterhoekse dialect. Sketches gaan 
met veel humor over herkenbare figuren. 
Volgens bovenstaande artiesten laten ze 
met die herkenbare figuren het publiek 

om zichzelf lachen. Al zal de bezoeker 
wel zeggen dat het gekke typetje net de 
buurvrouw is. Plaats: Brasserie Restaurant 
Korderijnk, Stationstraat 31 in Twello. 
Telefoon: 0571271851.

mailto:spulletjesdagklarenbeek@kpnmail.nl
mailto:spulletjesdagklarenbeek@kpnmail.nl
http://www.voorst.bijenhouders.nl/
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DANDIE DINMONT-TERRIËR 
WEEKEND IN WELSUM
WELSUM.- In het weekend van 18 en 
19 mei wordt bij Eet Tapperij Bijster-
bosch en Camping De Stuurmanskolk  
in Welsum een Dandie Dinmont-terriër 
weekend georganiseerd. In samenwer-
king met fokster Conja Bell, eigenares 
van kennel Dainty Dandies uit Zwanen-
burg bij Amsterdam gaan ze er een ge-
zellig weekend van maken. 

Maar liefst 40 Dandie Dinmont-terriërs 
uit verschillende Europese landen, al-
lemaal afkomstig uit de Dainty Dandies 
kennel, zullen met hun baasjes aanwe-
zig zijn. De eigenaren van Eet Tapperij 
Bijsterbosch, Hannie en Erik Keurhorst, 
hebben zelf ook 2 Dandies van Conje 
Bell en zo samen babbelend onder het 
genot van een kop koffie, is het idee van 
een Dandie weekend geboren. De Dan-
die Dinmont-terriër is een hondenras 
dat afkomstig is uit de grensstreek tus-
sen Engeland en Schotland. Al vanaf de 
17e eeuw is deze vrolijke, zelfverzekerde 

kortbeen een apart ras. Een volwassen 
dier is ongeveer 28 centimeter hoog en 
weegt rond de 10 kilo. De Dandie Din-
mont-terriër is vriendelijk, speels en zeer 
trouw van aard. Hij is waaks en heeft een 
grote stem voor zo’n kleine hond. Op 
zaterdagmorgen is de binnenkomst om 
10.00 uur bij Eet Tapperij Bijsterbosch 
waarna de Dandies met hun baasjes 
naar het Zwolse bos in Heerde gaan voor 
een gezamenlijke wandeling. Met 40 van 
die kleine druktemakertjes zal dit een ge-
weldig gezicht zijn. Om half 2 volgt dan 
de lunch waarna de Dandies te bewon-
deren zijn tijdens de spelletjes middag 
op Camping De Stuurmanskolk. Ook zal 
er een fotograaf aanwezig zijn die gaat 
proberen om alle Dainty Dandies op de 
foto te krijgen. De dag wordt afgesloten 
met een gezamenlijke BBQ. Zondagmid-
dag ter afsluiting van het weekend gaan 
de Dandies, na een gezamenlijke brunch, 
nog een stadswandeling maken door de 
binnenstad van Deventer.

EXTRA PRÖTTELPOT
 
REGIO.- Zaterdag 18 mei koken en-
kele koks niet alleen voor de ouderen-
bond, maar voor alle zestigplussers die 
weleens een pröttelpot willen meemak-
en. Twee doelen tegelijk: kennismaken 
met de ouderenbond uit Twello en om-
geving en kennismaken met de maan-
delijkse pröttelpot in Bussloo. De koks 
willen de gasten laten proeven wat er 
gegeten wordt na een vastenperiode 
van christenen in Rusland, de Aziatische 
landen en Oost-Europese landen.Pasen 
wordt op verschillende tijden gevierd.
Op 1 juni koken dan de van huis uit mos-

lims volgens hun traditie na de ramadan.
Op zaterdag 18 mei in het Parochiehuis 
te Bussloo wordt er om kwart over vijf 
aangeschoven voor een voorafje en klok-
slag half zes wordt het buffet geopend.
De fooienpot is deze beide keren voor 
de stichting: Hier een Kans = Daar een 
Kans. Lees erover op de website van 
de vrouwenpraatgroep (www.vrouwen-
praatgroep.nl).
Het is nodig  te reserveren, om van een 
plaats verzekerd te zijn. Bel voor een 
stoel aan tafel: 0571.261715 of mail 
naar marthekereuzel@gmail.com

MUZIEKVERENIGING KLARENBEEK MET CHARLY LUSKE
KLARENBEEK / APELDOORN.- Muziekvereniging Klarenbeek (MVK) bestaat 
in 2019 maar liefst 111 jaar en viert dit groots met het Rhythm of the Proms 
concert in schouwburg Orpheus. Een spetterende muzikale avond waarin 
pop en klassiek op diverse manieren samenkomen. Een avond vol muziek, 
zang en dans, voor jong en oud!

Veelzijdige avond met 
primeur en speciale gast
Het belooft een veelzijdige avond te wor-
den met een zeer gevarieerd program-
ma. Speciaal voor deze avond wordt het 
voltallige harmonieorkest, bestaande uit 
ruim 60 muzikanten, op diverse manie-
ren aangevuld. 

Wat kun je allemaal 
verwachten?
Aan het orkest wordt een combo toege-
voegd, bestaande uit een gitarist, basgi-
tarist, toetsenist en drummer. Er wordt 

medewerking verleend door een dans-
groep van Studio DanZo, de professio-
nele dansschool uit Deventer. Ook het 
kinderkoor van MVK zal zijn opwachting 
maken en uiteraard zullen ook solisten 
deze avond niet ontbreken. En voor het 
eerst in haar 111-jarig bestaan zal MVK 
optreden samen met een DJ. Deze pri-
meur mag je niet missen!
Speciale gast deze avond is Charly Luske, 
bekend van TV en diverse musicals. Hij 
zingt deze avond meerdere nummers, 
natuurlijk ook een aantal samen met het 
orkest!

Een tipje van de sluier…
Je gaat 22 juni genieten van muziek 
uit diverse genres. Wat te denken van 
de meeslepende filmmuziek uit “Once 
Upon A Time In The West” of een med-
ley van de bij iedereen bekende Engelse 
rockgroep “Queen”. Ook hoor je muziek 
uit de bekende musical “West Side Sto-
ry” en een medley van “Deep Purple”. 
Voor het optreden met de DJ heeft MVK 
speciaal voor deze avond een nummer 
van de wereldberoemde DJ Avicii laten 
arrangeren. 

Kortom een avond die je niet wilt mis-
sen! Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
leden van MVK en de website van Or-
pheus. Kijk voor meer informatie op 
onze website: www.muziekvereniging-
klarenbeek.nl.

KUNST- EN CULTUURROUTE TEUGE 
TEUGE.- Zondag 2 juni 2019 van 11.00 
tot 17.00 uur vindt de Kunst- en Cul-
tuurroute Teuge plaats. Nieuw dit jaar 
is het vierspan mennen met pony’s 
door Jan de Boer! Hij rijdt deze spec-
taculaire clinic om 12.00 uur en om 
15.00 uur op het terrein naast het ont-
bijthotel, De Zanden 45-47. U wilt dit 
niet missen, want Jan is wereldkampi-
oen mennen met pony’s.

Dit jaar is het aantal deelnemers fors 
uitgebreid met onder andere:
De kinderen van basisschool De Zaai-

er die tijdens de creamiddag onder 
leiding van amateurkunstenaars schil-
derijen hebben gemaakt. Op deze 
school zijn de creaties met theezakjes 
te zien gemaakt door Ineke Beekhuis. 
Vijftien nieuwe kunstenaars buiten 
Teuge, waardoor het aantal locaties 
is toegenomen Muziekbands die op 
meerdere plekken te horen zijn Nieu-
we Nederlanders die muziek uit hun 
geboorteland spelen en tekeningen 
laten zien De Bethel kerk op de Vecht 
is geopend en voorzien van schilde-
rijen.

De folder van de kunst- en cultuur-
route Teuge vindt u vandaag bij het 
Voorster Nieuws, waarin de route is 
beschreven en de deelnemende kun-
stenaars worden vermeld.

Op de website www.kucult.nl  is uit-
gebreide informatie te vinden over de 
route en de deelnemers. De route is 
per fiets of wandelend af te leggen en 
op verschillende locaties onderweg 
zal er koffie en thee geschonken wor-
den. Zondag 2 juni 2019 kun je kunst 
en cultuur in Teuge zien!

MUZIEKLESTWELLO TREED OP IN KULTURHUS
TWELLO.- Op zaterdag 18 mei zullen leerlingen van MuzieklesTwello optreden in het Kulturhus achter Sporthal Jachtlust in Twel-
lo.  U kunt vanaf 13.30 uur genieten van optredens van violisten, pianisten, gitaristen, keyboardspelers, trompettisten en buge-
listen. Een goede gelegenheid ook voor kinderen om te kijken of het leuk zou zijn iets te gaan doen met een muziekinstrument.

 

Model: Nicole Harmsen
Leeftijd: 27 jaar 
Plaats: Apeldoorn
Kapper: Rakoen, Frendz
Visagie: Rosa, Skynz
Kleding: Yvonne, Susskind

STYLE TIME

Frendz (Rakoen):
Nicole heeft erg zwaar haar waardoor 
haar krullen snel weg zakken. Door 
veel lagen en lucht in de lengtes te 
knippen creëren we een zwierige 
volle coupe.We hebben haar 
geadviseerd de Curl Define van de 
Lanza te gebruiken voor een bouncy 
krul. Zo blijven de krullen zacht van 
textuur en glanzend zonder dat 
het zwaar word. Een mooie warme 

koper-tint staat Nicole erg goed 
in haar gezicht. Door de punten 
heel iets op te lichten krijg je meer 
beweging in het haar wat erg mooi 
staat.

Susskind (Yvonne):
Nicole draagt een mint zacht groene 
broek uit onze voorjaarscollectie 
van Mavi Jeans. Dit frisse pasteltint 
groen is de nieuwe kleur in de 
basiscollectie van Susskind. De 
broek is heerlijk draagbaar door de 
stretch kwaliteit en met een mooie 
pump chique te dragen en met 
een sneaker lekker casual. Daarop 
hebben we gekozen voor een basis 
overslag top in de kleur ecru en een 
blouse met vrolijke stip-design van 
lekker luchtig katoen. Een blouse 
die dicht maar ook prima open 
te dragen is als een vestje/jasje. 
Een set waarmee je eindeloos kan 
combineren.!!

Skynz (Rosa):
Voor de make up hebben we gebruik 
gemaakt van ZAO een prachtige 
100% natuurlijke make up lijn die 
gebruik maakt van biologische en 
fair trade geteelde ingrediënten. Voor 
het gezicht gebruiken we een mooie 
BB-Cream wat haar een natuurlijke 
look geeft. Voor de ogen hebben 
we bruine aardtinten oogschaduw 
gebruikt en afgewerkt met een 
paarse eye liner voor een Intensere 
blik. Ook hebben we gekozen voor 
een mooie zacht roze lipgloss voor 
de lippen. En als finishing touch een 
roze blush die de frisse touch geeft .

WOMENS JEANS AND BASICS

http://www.vrouwenpraatgroep.nl/
http://www.vrouwenpraatgroep.nl/
mailto:marthekereuzel@gmail.com
http://www.muziekverenigingklarenbeek.nl
http://www.muziekverenigingklarenbeek.nl
http://www.kucult.nl
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Toekomststemmen
Voor de rubriek toekomststemmen interviewen we jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar, wonende in een van de dorpskernen van 
de Gemeente Voorst. We praten met hen over hun leven van nu, wat hen bezig houdt als ook hoe zij de toekomst zien van zichzelf en de 
wereld om hen heen. 
- Tekst door Jos Bosch, foto door Amanda Leurink - 

EEN MBO DIPLOMA VOOR HET GEVAL ER IETS MIS GAAT… 
‘WE BEKIJKEN HET LEVEN NIET 
VERDER DAN EEN JAAR VOORUIT!’

Ze kennen elkaar al ruim tien jaren, volgden dezelfde opleiding en deel-
den hun stageadressen. Vier jaren geleden sloegen de vonken over met een 
vlam in de liefdes-pan. Al delen ze een deel van het leven al langere tijd 
samen, hun werelden zijn sterk verschillend. Waar de een het fijn vindt om 
structuur in het leven te hebben, kan de ander niet wachten om de slaap-
kamer thuis weer in te ruilen voor het avontuur buiten de deur. 

Beiden hebben een opleiding in de die-
renverzorging afgerond, daarna begon 
het échte leven. Althans, zo waren de 
verwachtingen bij een volgende stap 
richting volwassenheid. Maar het leven 
kan anders lopen dan gedacht of ge-
pland, al past dat helemaal in het leven 
van Johnny (24) en Tessa (26). 

De school was toch wel een 
bewuste keuze voor jou 
Johnny? 
“Ik ‘moest’ iets op school, kwam op het 
AOC in Twello om mij te oriënteren en 
had geen zin om op andere scholen te 
kijken. Een MBO diploma wilde ik heb-
ben voor als er iets mis zou gaan. De 
opleiding heb ik afgerond, maar met de 
intentie ‘daar ga ik toch niet wat mee 
doen’, omdat ik eigenlijk al bezig was met 
de orgels en de kermis. Alles wat ik zou 
moeten en kunnen leren, leer ik nu bin-
nen ons bedrijf.” 
Ook het ‘dierenwerk’ van 
Tessa is niet verder gekomen 
dan haar hobby paardrijden. 
“Ik wilde wel wat met dieren gaan doen, 
maar het werk dat ik nu doe kwam op 
mijn pad. Het was zaterdagwerk bij een 
groothandel voor bouwmaterialen in 
Apeldoorn en ze vroegen mij na de oplei-
ding of ik fulltime wilde komen werken.” 

Johnny is het bedrijf van 
zijn vader ingerold. Een 
bedrijf dat ooit begon bij 
zijn overgrootvader. Zijn 
grootvader Jan van Eijk 
is enkele jaren geleden 
overleden. Opa Jan was een 
icoon op het gebied van de 
draaiorgels, een alleskunner. 
“Samen met mijn vader draai ik de ker-
missen. We hebben de grijpkranen en 
de draaimolen. Wanneer het om de 
draaiorgels gaat, bewerk ik de muziek en 
maakt m’n oom Huug de kartonboeken. 
Verder zijn er allerlei werkzaamheden 
waarbij we de taken verdelen. We heb-
ben nu bijvoorbeeld een orgel in onder-
houd. We doen restauratie, reparatie, 
bouwen en verhuur.” 

Johnny van Eijk praat vol trots over het 
werk maar vooral over opa Jan; zijn grote 
voorbeeld. Jan van Eijk, een virtuoos met 
het penseel. Tekende een zelfportret van 
Rembrandt op een van z’n eigen orgels, 
welke niet van het origineel was te on-

derscheiden. Speelde accordeon, genoot 
van het leven, was gedreven in al zijn 
doen en laten. In de gouden jaren vloog 
Jan over de hele wereld achter zijn orgels 
aan. 

“In de tijd van mijn opa hadden wij nie-
mand nodig. Op het draaiwiel, de veren 
en de trommels na, maakten wij alles 
zelf. Nu mijn opa is weggevallen, zullen 
we werkzaamheden moeten uitbeste-
den, waaronder het schilderen; dat kun-
nen wij niet. Orgels bouwen kunnen we 
nog steeds, maar er zijn niet veel aanvra-
gen.” 
En Tessa? Ook bevangen door 
het kermis- en orgelvirus? 
“Voorlopig blijf ik zitten waar ik zit. Ik 
werk 40 uren in de week en al weet ik 
niet hoe de toekomst eruit ziet, ik ga 
niet mee de kermis op. Ik blijf mijn eigen 
baan houden en zoals het nu gaat, gaat 
het goed. In het weekend pak ik op vrij-
dagmiddag om vier uur de hond in de 
auto en ga naar de kermis. Ik pas m’n 
vakanties aan op de kermis, zodat ik in 
de drukste tijd vrij heb van mijn werk en 
mee kan werken.” 

Een verstandig besluit van Tessa, want 
het geeft ook financiële rust, hoewel 
Tessa nog thuis woont en niet belast is 
met de zakelijkheden van het bedrijf. De 
toekomst voor kermissen is iets waar 
menigeen de gedachten over laat gaan, 
zo ook Johnny en Tessa. “De crisisjaren 
werden pas jaren later op de kermis 
merkbaar” zo legt Johnny uit. “Wij draai-
den nog een aantal jaren door, maar 
zien nu wel veranderingen. De pachten 
in de grote steden zijn hoog, in de dor-
pen is dat lager en leven de kermissen 
ook veel meer. Mensen blijven ervoor 
thuis, omdat er kermis is in het dorp en 
de kermissen in Noord Holland zijn de 
carnavalsfeesten van het zuiden!” 

Het kermisseizoen begint 
aanvang april en duurt tot 
ca. medio oktober. Johnny 
kan niet alle weken en 
weekenden achtereen kermis 
draaien. 
“We hebben twee bedrijven, want de 
zaken op het gebied van de orgels gaan 
ook door. We blijven boeken voor de or-
gels maken, we moeten zelf ook met de 
orgels weg en er worden reparaties ge-
daan met soms zelfs groot onderhoud.”

Afwisseling in het werk, maar 
hiermee heb je natuurlijk ook 
een inkomen dat op diverse 
manieren binnenkomt?
“De draaimolen zal er altijd wel blijven, 
want er zijn kinderen die willen draaien. 
Voor de grijpers is het een ander verhaal. 
Op grote kermissen kom je al niet meer.” 

Wat houdt jullie, de hogere 
pacht buiten beschouwing 
gelaten, tegen om op grote 
kermissen te staan? 
“Er zijn dorpen waar we 
al vijftig jaren komen. De 
mensen weten hoe het 
gaat. Neem bijvoorbeeld 
een horloge. Het horloge 
is een item om punten te 
verzamelen, niet om het 
horloge mee te nemen.” 
Oftewel, je grijpt het horloge, 
levert het in en je krijgt 
punten om verder te sparen? 
“Precies! Je moet punten verzamelen om 
grote prijzen te winnen. De mensen van 
tegenwoordig snappen dat niet meer. Ze 
denken dat het gegrepen item de prijs is! 
Maar ons spelletje is veel leuker dan de 
nieuwerwetse spellen.” 
“Jullie hebben meer contact met de men-
sen, ook omdat jullie rondom een open 
tent hebben” vervolgt Tessa. “Er is altijd 
contact met de mensen, je maakt er iets 
leuks van. In die moderne dichte wagens 
heb je dat niet. Daar zit alleen iemand 
achter de kassa.” 

Dus jullie attractie met 
de grijpkranen is eigenlijk 
uniek?! 
“Oostzaan is een mooi voorbeeld, daar 
stonden wij vijftig jaren met de grijpers, 
maar daarvoor stond opa er al met de 
zweefmolen. De huidige grijpkasten zijn 
midden jaren zeventig gebouwd, bedacht 
door opa. Hij wilde een container met de 
opbouw van een ronde tent. Opa maakte 
een kartonnen ontwerp en is toen gaan 
lassen. Alles zelf bedacht en daarmee 
was opa de grondlegger voor vele an-
dere wagens en systemen die er nadien 
kwamen.” 

Tot slot, even terug naar de orgels, want 
ook dát is uniek. Opa Jan van Eijk was 
15 toen hij al de orgels van zijn vader en 
zíjn opa onderhield. “Er stonden orgels 
in de attracties en daarvoor kwam de 
orgelstemmer”, zo weet Johnny het ons 
uit te leggen. “Maar opa had de orgels 
al gestemd, ha, ha, ha! De orgelstemmer 
heeft opa daarna geleerd hoe hij het zelf 
moest doen. De stemmer is nooit meer 
geweest! Daarna kwam de periode dat 
orgels werden gekocht, opgeknapt en 
weer verkocht.”
En nu, hoe doen jullie dat nu? 
“Mijn vader is nu de orgelstemmer, mijn 
oom Huug doet het andere werk. Samen 
zijn ze mijn opa!” 

Voor wie de draaiorgels van de familie 
van Eijk en vele anderen wil zien en ho-
ren, is er op zondag 26 mei de Draaior-
geldag. Diverse draaiorgels zijn dan aan-
wezig in de hal en op het terrein aan de 
Twelloseweg 77 in Terwolde. De entree 
is gratis, er is een hapje en drankje ver-
krijgbaar én men kan kennismaken met 
deze wereldberoemde familie met zóveel 
bijzondere verhalen. 

Wil ook jij jouw stem laten horen en lijkt 
het je leuk om te worden geïnterviewd? 
Stuur dan een email aan info@voorster-
nieuws.nl en wie weet zit ook jij binnen-
kort met Jos aan tafel! 

DINEREN VOOR HET GOEDE DOEL
MOLENDINER, EXCLUSIEF DINEREN 
IN EN BIJ MOLEN DE OOIEVAAR

TERWOLDE.- Het terrein van molen de Ooievaar in Terwolde is 22 juni 2019 
hét podium voor muziek, eten en gezelligheid. Exclusief dineren voor het 
goede doel. Het molendiner is een onderdeel van de grote sponsoractie ‘Be-
houd Muziektent Terwolde’. 

Exclusief en uniek
Op deze unieke locatie kan de bezoe-
ker genieten van een exclusief diner 
of een gezellige barbecue. In de molen 
kan men een stoel reserveren voor een 
exclusief 3-gangen diner met allerlei 
exclusieve proeverijen en lokale pro-
ducten. Op het terrein van de molen is 
er een barbecue voor de echte vlees-
liefhebbers. Dit alles met een muzikale 
omlijsting tijdens het Molenconcert 
door Muziekvereniging Ons Genoegen.

Dineren In de molen
Een exclusief diner op een unieke plek. 
Dat is het Molendiner in molen de Ooi-
evaar. U dineert letterlijk tussen het 
molengerei op de begane grond en 
de eerste verdieping. De kok heeft een 
3-gangen menu voor u samengesteld 
met allerlei exclusieve proeverijen en 
lokale producten. Hij komt zelfs het 
vlees voor u aan tafel snijden. Laat u 
tussen de gangen door verrassen door 
de verhalen van de molenaar.

Wilt u één van de gasten zijn tijdens dit 
exclusieve diner? Reserveer dan nu een 
stoel, er is een beperkt aantal plaatsen.
Molendiner 17.00 uur: 24 stoelen 
Molendiner 20.00 uur: 24 stoelen 
Kosten: € 65/€ 75 per stoel

Barbecue bij de molen 
Bent u een echte vleesliefhebber en houdt 
u van gezelligheid? Dan is de molenbarbe-
cue iets voor u. Op het terrein van de mo-
len staan echte bbqexperts voor u klaar om 
heerlijke spareribs, spies e.d voor u klaar te 
maken. Liever zelf barbecueën? Geen pro-
bleem alles is mogelijk. Het pakket bestaat 
uit diverse soorten vlees, salades, sauzen 
en twee drankjes. In de ontmoetingstent 
zijn overige dranken verkrijgbaar. Aanloop 
vanaf 17.00 uur Aanvang barbecue: 18.00 
uur Kosten: € 20 per persoon (vlees, sala-
des en twee drankjes)

Molenconcert 
muziekvereniging Ons 
Genoegen
Het orkest van Ons Genoegen geeft een 
buitenconcert onder leiding van Alike 
Jonkman. Het programma is  een ideale 
muzikale mix met een diversiteit aan mu-
ziekgenres. Bij uitstek een aangenaam 
programma voor een zomeravondconcert 
op een bijzondere locatie. Molenconcert 
begint om 19.00 uur. en is voor iedereen 
toegankelijk. De toegang is gratis. Aanvang 
19.00 uur, gratis toegang. Stoel reserveren 
of meedoen met de barbecue? Reserveer 
via www.onsgenoegenterwolde.nl/behoud-
muziektent of behoudmuziektent@onsge-
noegenterwolde.nl

NETWERKBIJEENKOMST 
“CLUB VAN 100” TERWOLDE

TERWOLDE.- Aanstaande vrijdagmiddag, om 17.00 uur, komt de Club van 
100 in Terwolde weer bijeen. Deze keer zal Gerard van Dalen de onderne-
mende Terwoldenaren meenemen in zijn wijnavontuur te Klein Amsterdam 
(gemeente Voorst).

De club van 100 is een initiatief van de 
vereniging “Vrienden van de Terwold-
se Molen”. Ondernemende dorpsge-
noten of geïnteresseerden uit de om-
liggende dorpen kunnen lid worden 
van de Club van 100 voor een bedrag 
van 100 euro per jaar. Je hoeft hiervoor 
geen ondernemer of dorpsbewoner te 
zijn, maar vind jij netwerken belangrijk 
dan ben je van harte welkom.

Vier keer per jaar worden er in de Ter-
woldse molen netwerkavonden geor-
ganiseerd met soms een thema/on-
derwerp waar een spreker aanwezig is 
tot een gezellige barbecue waar volop 
met elkaar gesproken kan worden. 
De jaarlijkse inleg van 100 euro gaat 

geheel naar de molen. Jaarlijks zal er 
ongeveer 20.000 euro op tafel moeten 
komen om de molen te kunnen onder-
houden. 

Als lid van de club van 100 kun je ge-
bruik maken van het terrein van de 
molen, voor bijvoorbeeld een Oldtimer 
taxatiedag zoals Garage de Smederij 
deze vorig jaar heeft georganiseerd.

Belangstellenden die lid willen worden 
van de Club van 100 zijn aanstaande 
vrijdag om 17.00 uur van harte welkom 
in de Terwoldse molen. Mocht je meer 
informatie over de Club van 100 willen 
ontvangen, dan kun je een mail sturen 
naar: terwoldsemolen@gmail.com.

mailto:terwoldsemolen@gmail.com
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25/26 MEI 

ZONDAG 
26 MEI 

13.00 uur 

MOLENSPELEN 
JEUGD ACTIVITEITEN 

LIVE BAND: 

THE BRIDGE 

Garage Wilp 

Posterenkse Feesten wordt mede mogelijk gemaakt door: 

ZATERDAG 
25 MEI 

21.00 uur 

POP QUIZ ! 
Waar: Molen  

Team  van max. 6 pers. 
Aanmelden bij Bart Smit: 
bart.marga@gmail.com  

UITSTEKENDE OPKOMST BIJ GRATIS 
INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
VOORST.- De werkgroep ‘Wegwijs de-
mentie Voorst’ organiseert jaarlijks zes 
informatiebijeenkomsten. Deze bijeen-
komsten zijn voor alle inwoners van de 
gemeente Voorst gratis toegankelijk. De 
volgende bijeenkomst op 21 mei vanaf 
19.15 uur heeft als thema ‘Vergeetachtig-
heid of dementie?’.

Notaris, heb ik mijn zaakjes 
op orde?
Op dinsdag 30 april vond zo’n informatie-
bijeenkomst plaats in Twello. Het onder-
werp van de avond was: ‘Notaris, heb ik 
mijn zaakjes op orde?’. Het was een goed 
bezochte bijeenkomst, die zorgde voor 
bewustwording bij velen. Als je gezond 
bent, denk je mogelijk nog niet na over 
wat er kan gebeuren als je gezondheids-
problemen krijgt. Toch is dit een goed 
moment om alvast zaken te regelen. Dhr. 
André van Dijk, toegevoegd notaris bij 
Slaghekke Notariaat, legde in begrijpe-
lijke taal uit wat hij verstaat onder je za-

ken goed op orde hebben. ‘Stel: je loopt 
hersenletsel op door een ongeluk. Of je 
krijgt een beroerte, Parkinson of demen-
tie. Je kunt daardoor mogelijk plotseling 
geen doordachte beslissingen meer ne-
men, of anders gezegd: je bent wilsonbe-
kwaam geworden.’ Er ontstaat dan een 
probleem als er zaken geregeld moeten 
worden, bijvoorbeeld rondom financiële 
zaken, verzekeringszaken of verzorging. 
‘Mocht je in deze situatie terechtkomen, 
dan kun je bijvoorbeeld je huis niet ver-
kopen.’ De notaris raadt aan om op tijd 
zaken te regelen. Dit kan door een nota-
riële volmacht of een levenstestament 
op te laten stellen. ‘Veel mensen hebben 
wel een testament, maar dit treedt pas 
in werking als je overlijdt. Gebeurt er iets 
tijdens je leven, dan heb je een volmacht 
of levenstestament nodig.’ Een volmacht 
of levenstestament regel je net als een 
testament bij een notaris naar keus. Je 
kunt een notaris ook bezoeken voor het 
stellen van vragen op dit gebied. 

Volgende thema: 
Vergeetachtigheid of 
dementie?
De eerst volgende bijeenkomst heeft 
als thema: ‘Vergeetachtigheid of de-
mentie?’ Deze avond wordt gehou-
den op 21 mei in Café De Groot in 
de Vecht/Terwolde. Annet Reimert, 
Consulent mantelzorg en coördinator 
algemene hulpdiensten bij Mens en 
Welzijn Voorst, is één van de organi-
satoren van de bijeenkomsten. ‘Niet 
iedere vergeetachtigheid is dementie, 
soms hoort het gewoon bij het ouder 
worden of is er iets anders aan de 
hand’, aldus Annet. Deze avond wordt 
besproken hoe je de eerste signalen 
van dementie herkent en welke vor-
men er zijn. Ook zal ingegaan worden 
op wanneer je je zorgen moet maken 
bij vergeetachtigheid. U bent van har-
te welkom op dinsdag 21 mei vanaf 
19.15 uur, de bijeenkomst start om 
19.30 uur. 

  

LEZING OVER NATUUR EN 
ONTWIKKELINGEN IN HET IJSSELDAL
OENE.- Op donderdag 16 mei geeft Al-
bert Corporaal, gepensioneerd ecoloog, 
een lezing over de natuur en ontwikke-
lingen in het IJsseldal. De lezing wordt 
gehouden in het Cultuur Historisch Mu-
seum Oene, Houtweg 40 te Oene. De 
inloop is vanaf 19.00 uur en de lezing 
begint om 19.30 uur.

De IJssel is pas vanaf de eerste helft van 
de Middeleeuwen de rivier zoals we die 
nu kennen, tot ongeveer 1850 vol met 
riviereilanden, zandbanken en droog-
vallende oevers en diepe slijpgeulen. En 
bedijkt is die eerst aan de Overijsselse 
kant en pas 150 jaar later aan de Gelder-
se. Het hele Gelderse gebied was één 
groot bevloeiingsgebied dat in ons land 
haar weerga niet kende. Hij zal u mee-
nemen door de geschiedenis van de 
Gelderse kant van het IJsseldal wat be-
treft landschap en natuur. U krijgt zicht 

op wat er zoal verdween (heel veel), 
bleef en er bij lijkt te komen: daaronder 
zijn er toevalligheden, maar er lijken ook 
veel ‘blijvers’ onder te zitten. Heeft dat 
te maken met ons handelsverkeer en 
reislust of is het veranderende klimaat 
hieraan ook debet? Zijn onze rivieren 
afvoergeul voor extremen hoogwaters 
of gaan we toch ’s zomers extreme laag-
waters meemaken. Krijgen we echt de 
forse buien die onze straten gaan blank 
zetten en zit Oene wel hoog en droog 
genoeg. Heeft u ook zulke vragen of wel-
licht heel goede suggesties, dan moet u 
gaan komen.

U bent allen van harte uitgenodigd om 
de lezing bij te wonen. Koffie en thee 
met iets lekkers staan klaar en er is 
voldoende parkeergelegenheid. De toe-
gang is vrij, echter een vrijwillige bijdra-
ge wordt wel op prijs gesteld.

EPILEPSIEFOND KLARENBEEK ZOEKT 
MENSEN DIE WILLEN COLLECTEREN
KLARENBEEK.- In de week van 3 tot en met 8 juni 2019 vindt de jaarlijkse landelijke collecte van het Epilepsiefonds plaats. 
Ook in Klarenbeek wordt er sinds 1989 aangehaakt. Inmiddels dus 30 jaar!
Vele collectanten in Klarenbeek doen dit elk jaar weer opnieuw! 

Echter voor de omgeving Hoofdweg, Klarenbeekseweg (richting Loenen), Scherpenberg, Oudhuizerstraat, alsook voor en-
kele gedeeltes in het centrum van Klarenbeek (waaronder bijvoorbeeld De Elizabeth Hoeve) zijn de collecteorganisatoren in 
Klarenbeek op zoek naar mensen die willen collecteren. 
Met slechts een paar uurtjes van uw tijd levert u een belangrijke bijdrage aan het werk van het Epilepsiefonds. Helpt u mee? 
Bel dan even met Tonnie en Ans Kleverwal: 055-3012190 of 06-13809685. Alvast bedankt!

 Buitenzonwering Pergola zonwering 

Terrasoverkapping  Glasluifel  Binnenzonwering 

 MARBO zonwering en overkappingen 
      Rijksstraatweg 47                                  
      791MH  Twello                                       
      T: 0571-270565                                      
      E: www.marbozonwering.nl                   
                                                               
 
 
 

       en rolluiken, horren, windschermen, Velux zonwering, etc etc 

Openingstijden showroom:  
maandag en dinsdag:                           gesloten 
dinsdag, woensdag en donderdag w:  10.00 tot 18.00 u. 
vrijdag:                                                 10.00 tot 21.00 u. 
 zaterdag:                                             10.00 tot 16.00 u.   
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EVENT BEWUST IN BEELD VOOR 
ONDERNEMENDE VROUWEN
APELDOORN.- Op 25 mei van 13.00 tot 17.00 uur organiseren de onderne-
mers Elly Vreugd, Arja van der Pot en Emmy Stelling het event ‘Bewust in 
Beeld’ bij de HNK in Apeldoorn (Boogschutterstraat 1). Dit evenement is 
voor ondernemende vrouwen die zichtbaarheid belangrijk vinden en dit 
bewust als tool willen inzetten. 

Zichtbaarheid en charisma zijn belangrijk 
in business. Vooral als je een verschil wilt 
maken met wat je doet en je gezien en 
gehoord wilt worden. Hoe staat het met 
jouw zichtbaarheid? In alle situaties die 
voorkomen in je werk is dit aan de orde. 
Een interactieve middag met praktische 
tools die je direct in je business en privé 
leven kunt toepassen! Nadien is er tijd om 
te netwerken met inspirerende vrouwen. 
In drie workshops komen de volgende 
thema’s aan bod: Presenteren, Zicht-
baarheid, Fotografie, Houding, Kleur en 
jouw professionele indruk, Krachtige uit-
straling, Heldere communicatie.

In de workshop ‘Professioneel in beeld’ 
vertelt fotografe Elly Vreugd over hoe je 
het beste van jezelf naar voren haalt en 
leert ze je hoe je dit kan tonen. Benadruk 
jouw unieke positieve punten en maak 
er gebruik van. Durf jezelf op de voor-
grond te zetten en durf jezelf te presen-
teren op foto’s. 

In ‘De kleur van je Hart’ workshop ont-
hult Arja hoe kleur positief voor je kan 
werken. Als professional kun je jouw 
kwaliteiten, je professionaliteit en je 

persoonlijkheid tot uiting brengen in de 
kleur van je kleding. Wat je vervolgens 
helpt om als ondernemer verder te ko-
men met je bedrijf. 
Tijdens de workshop ‘Krachtig en Vrou-
welijk’ laat Emmy Stelling, Feminine 
Presence trainer, je ervaren hoe je vol 
zelfvertrouwen en stralend elke ruimte 
binnenloopt. Hoe je duidelijk communi-
ceert. Zij deelt een paar praktische oefe-
ningen die voor jou als vrouw gaan wer-
ken als je een goede (eerste) indruk wilt 
maken in professionele situaties. 
In welk vak je ook werkt, het is be-
langrijk om bewust aanwezig te 
zijn en een goede uitstraling te  
hebben. Authenticiteit, is belangrijk. De 
workshops helpen je om gezien en ge-
hoord te worden, op de manier die jij 
wilt. Je vergroot jouw zichtbaarheid.   

Elly, Arja en Emmy: “Wij willen nog meer 
vrouwen inspireren om in hun kracht te 
staan en voor hun waarde te staan. Van-
uit onze ervaring kunnen wij vrouwen 
helpen een volgende stap te zetten.” 
Aanmelding via email info@vrouwenes-
sentie.nl of via de website www.vrouwe-
nessentie.nl

WOENSDAG 15 MEI; ‘NEDERLAND STAAT OP TEGEN KANKER’
“IK WAS NOOIT ZIEK EN ZO INEENS 
ZIT JE IN DE MALLEMOLEN” 

“Dat is niks voor mij hoor!” is de eerste reactie van Brigit, wanneer we haar 
benaderen met de vraag, of zij haar verhaal aan ons zou willen vertellen. 
Niet ‘een zielig relaas’, want Brigit valt ons juist op als die vrolijke noot. Oog 
voor de kleine dingen en aandacht voor anderen, de zonnestraal bij een re-
genbui en een glimlach wanneer ze slecht nieuws heeft gehad. Samen met 
haar steun en toeverlaat Alfred haalt ze moed en hoop uit iedere strohalm 
en blijft ze optimistisch. “Wat is het, als Alfred en ik samen wat vertellen? We 
hebben dit samen beleefd en overleefd!” En dus gaan we, gewapend met een 
bos bloemen (het is immers Moederdag) op de koffie bij deze twee kanjers. 

Ruim 116 duizend mensen in Neder-
land krijgen dit jaar te horen dat ze 
kanker hebben. Eén op de drie Neder-
landers krijgt ooit met kanker te maken. 
Daarvan is 90% boven de leeftijd van 50. 
Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar 
krijgen een uitnodiging voor het be-
volkingsonderzoek. Bij ruim een kwart 
van de vrouwen waar de grote K wordt 
geconstateerd, betreft het borstkanker 
(bron: KWF kanker bestrijding). 
Tot zover de cijfers en keiharde feiten, 
waarbij je maar zo het gevoel kan krij-
gen, er haast niet aan te kunnen ontko-
men. Vaker horen we de uitspraak ‘je 
moet blij zijn dat je niets mankeert!’ en 
zéker iemand die ziek is, zal er zo over 
denken. 

Het is 2015 en Brigit viert dat jaar haar 
50e verjaardag. Ze neemt deel aan het 
bevolkingsonderzoek, omdat ze binnen 
de leeftijdscategorie valt. “Ik ben nooit 
ziek geweest, ik mankeerde ook niets, 
er waren geen klachten.” Een paar we-
ken na het onderzoek staat de huisarts 
opeens op de stoep, ze wil de slecht-
nieuwsbrief voor zijn. “Ik was bami aan 
het maken, ik dacht dat ze voor mijn 
ouders kwam” aldus Brigit. “Ze noemde 
het melkspatjes of zoiets, het zag er niet 
ernstig uit” weet Alfred zich nog te her-
inneren. Maar hoe niet-ernstig het ook 
klinkt, de grond zakt onder de voeten 
van dit gezin vandaan. “We waren alle-
maal in paniek en ik ben direct de ziek-
tewet ingegaan. Dat had misschien niet 
gehoeven, maar ik kon nergens over 
nadenken. Altijd keihard gewerkt en 
dan komt de huisarts en vertelt je dát!” 

Je voelt je niet ziek, maar de kanker 
woekert wel in je lijf. “Ik was nooit ziek 
en zo ineens zit je in de mallemolen” 
en vervolgens beschrijven Brigit en Al-
fred de wereld van biopten en puncties, 
scans, chemo, bestraling en witte jas-

sen. Een wereld welke hen niet meer los 
gaat laten, tot op de dag van vandaag. 
“Voordat we destijds ’s middags de uit-
slag kregen werd ons al gezegd, dat we 
ervan uit moesten gaan dat het geen 
goede berichten zouden zijn. Ze konden 
het al voelen; er waren uitzaaiingen.” 
De impact is enorm en al pratende is 
de verbazing van toen nog merkbaar in 
hun relaas. Ziek zijn zonder het te we-
ten, het zwaard van Damocles maar je 
hebt niet in de gaten. 

De grote K is echter niet de enige vijand 
welke aast op je leven. Je eigen wereld 
komt in een achtbaan, maar ook dat 
van het gezin en je familie. Vrienden 
reageren vol ongeloof, zoeken je op 
of nemen juist afstand. Niet iedereen 
weet een weg te vinden in de omgang 
met mensen die kanker hebben. Terwijl 
er zóveel in het leven veranderd van 
de zieke en haar/zijn gezin, is het juist 
zo fijn en belangrijk, wanneer die altijd 
aanwezige omgeving ‘normaal’ kan blij-
ven doen. Brigit en Alfred zijn mensen 
kwijtgeraakt, maar ze begrijpen het ook 
wel. ‘No hard feelings’ is op z’n plaats en 
hoewel ze vraagtekens plaatsen, heb-
ben ze niet de tijd om er al te lang bij stil 
te staan. Het leven gaat verder, er is een 
ziekte te verslaan of toch op z’n minst, 
het continu zoeken naar een methode 
om met de ziekte te leren omgaan. 

Alfred: “het beeld van borstkanker is; 
constateren, behandelen, aansterken 
en dan weer door. Je leven weer oppak-
ken, dan is het hoofdstuk afgesloten. 
Maar hier? Als het beter gaat, gebeurt 
er weer wat. Het gaat niet alleen om 
de borstamputaties, het gaat ook over 
ontstekingen, wondroos of streptokok-
ken bacterie. En bijvoorbeeld steeds 
de temperatuur van het lichaam in de 
gaten houden want een verhoging kan 
wijzen op nieuwe ontstekingen.” Alfred 

is er permanent mee bezig. “Maar we 
doen wel heel veel leuke dingen samen 
hoor” ‘juicht’ Brigit er tussendoor en 
haar ogen vonkelen, ondersteund door 
een grote glimlach. “We genieten van de 
meest simpele dingen, waar anderen 
niet over nadenken” vervolg Alfred zijn 
relaas. “Een voorbeeld is de Pasen, gaan 
we even met de auto naar Olst, onder-
weg van de natuur genieten, eigenlijk 
zien we alles. Dan zie je een glimlachje 
en weet je dat Brigit geniet.” 

De emotionele achtbaan tussen hoop 
en wanhoop diende zich in de eerste 
week van mei dit jaar weer aan. Na een 
periode van behandelingen volgde een 
bezoek aan de oncoloog. “We hadden al 
geen goed gevoel, omdat de chirurg een 
biopt nam. De aanleiding tot die biopt? 
Ik verzorg de wonden en ik zag bij Brigit 
een rode plek. Je ziet dat het lichaam 
verandert, iets wordt bijvoorbeeld dik-
ker. Je gaat dan gelijk bellen”. Brigit en 
Alfred kregen te horen dat er een toe-
name was van tumorweefsel … 
Op social media toonde Brigit haar ge-
zicht met die o zo bekende kleine glim-
lach van hoop en de tekst ‘Weer geen 
goede uitslag, uitzaaiingen.  Wil het 
toch met jullie delen. Iedereen heeft 
altijd zoveel belangstelling.  Doet ons 
goed.  Weer een nieuw behandelplan. 
We pakken het weer met beide handen 
aan.’ 

Er is de afgelopen vier jaren enorm veel 
gebeurt, het is haast niet voor mogelijk 
te houden vertelt Alfred. “Ik wil me niet 
op de borst kloppen, maar ik vind dat ik 
het goed doe. Ik zie anderen die niets 
kunnen thuis, niet eens boodschappen 
doen of eten koken.” Gelukkig was Al-
fred gewend om voor zichzelf én het ge-
zin te zorgen. Brigit werkte in de horeca 
en dan ben je bezig op de momenten, 
dat anderen vrij zijn. Daarbij zijn er ook 
familieleden en vrienden die perma-
nent voor hen klaar staan. En de toe-
komst? “We hebben vertrouwen in de 
medische wereld, we googelen dus ook 
niet, zoeken niets op. Verder hebben we 
geen plannen, dat zal ook even moeten 
wachten nu.” 

“Ik vraag Alfred wel eens ‘ben je het 
niet zat’?” Maar de steun, toeverlaat en 
mantelzorger van Brigit vindt dat hij ge-
woon voor haar moet zorgen. “Ik voel 
me schuldig, ik ben een last voor ande-
ren” en wie kan haar deze gedachten 
kwalijk nemen? Een ziekte draag je niet 
alleen en zéker niet wanneer deze zich 
aandient in een aanhoudende vorm. 
Het antwoord op de vragen van Brigit 
is echter steeds dezelfde; liefde. Liefde 
voor het leven en de mensen die samen 
met jou het leven maken. Vasthouden 
aan het leven, je zorgen maken over 
anderen, beseffen dat je samen ook 
een zoon hebt die aandacht verdient. 
Samen die ene bijzondere vakantie 
meemaken, genieten van die zonnige 
middag achter het huis met de hondjes 
om je heen of dankbaar zijn voor de al-
tijd aanwezige bloemen in huis. Of een 
appje naar een van je vriendinnen, dat 
je ‘ja’ hebt gezegd tegen een interview 
voor het Voorster Nieuws … 

KERKDIENST IN SALLANDS DIALECT
BEEMTE-BROEKLAND.- Zondag 19 mei wordt er in de Wilhelminakerk aan de Beemterweg in Beemte-Broekland een dia-
lectdienst gehouden. De heer Leijenhorst zal de dienst in het Sallandse dialect zal voorgaan. De dienst begint om 10.00 uur

Proat u ok plat?
Iederene, den Achterhooks of Veluws pröt, zut metene dat dissen zin eigenlijk neet klopt. Dat mot in ons dialect waen: Praot 
i”j ok plat? Maor en daor zit vake veur völle kerkmensen de moeilijkheid, dat klunk toch neet netjes a-j tegen God i’j zegt? In 
de dialectdienst, waorin Jan Leijenhorst uit Barchem veurgeet, geet het hieraover. Ho vertelle wi”j in ons dagelijkse spraoke 
ovver het verhaal van God met ons mensen. 

INLOOPOCHTEND ‘OMGAAN MET 
DE GEVOLGEN HERSENLETSEL’
 

TEUGE.- Het Regionaal Expertisecen-
trum NAH in Teuge organiseert op zater-
dag 25 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur 
een informatieochtend over het leren 
omgaan met de gevolgen van hersenlet-
sel in het dagelijks leven. Ook is er aan-
dacht voor de achtergronden van niet-
aangeboren hersenletsel (NAH) en het 
behandelingsaanbod van Siza. 

Breuk in levenslijn door 
hersenletsel
Jaarlijks lopen circa 120.000 mensen 
hersenletsel op, bijvoorbeeld door een 
klap op het hoofd bij een verkeerson-
geval, door een hartstilstand, ziekte, 
hersenbloeding of hersentumor. Niet-
aangeboren hersenletsel heeft enorme 
gevolgen. Het leven ziet er na het opge-
lopen hersenletsel vaak totaal anders uit 
dan daarvoor, zowel voor de getroffen 
persoon als zijn of haar omgeving. Dat 
wordt ‘een breuk in de levenslijn’ ge-
noemd.

Leren omgaan met blijvende 
gevolgen
Siza’s Regionale Expertisecentrum NAH 
helpt de getroffene en zijn of haar om-
geving te leren omgaan met de gevolgen 
van hersenletsel. Het gaat bijvoorbeeld 
om motorische beperkingen, vermoeid-
heid, concentratieproblemen,psychis
che problemen, maar ook om verlies-
verwerking. Siza combineert Hersenz-
behandelingen met persoonlijke en 
passende begeleiding voor iedere deel-
nemer.

Vragen stellen en meedoen
Belangstellenden kunnen 25 mei bij di-
verse NAH-experts van Siza terecht met 
hun vragen. Ook is er ruimte om deel te 
nemen aan een oefening uit een Her-
senz-module. Het Regionaal Expertise-
centrum NAH is gevestigd aan de Rijks-
straatwe9 236 (1e gebouw) in Teuge. 
 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Tekst: Jos Bosch, foto: Maarten Relker
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20% KORTING
O P R A A M D E C O R AT I E
actie is geldig van 14 mei tot 1 juni

DRAAIJER 
D E  W O O N P R O F E S S I O N A L S

WWW.DRAAIJERDEWOONPROFESSIONALS.NL

DOMINEESTRAAT 18
7391 GH TWELLO
0571 27 11 73

BONENBURGERLAAN 27
8181 HB HEERDE

0578 69 15 43

MAAK UW E-READER VAKANTIEKLAAR!
HULP BIJ INSTALLATIE 
E-BOOK ACCOUNT 
BRUMMEN / VOORST.- Een fijne vakantie begint met een goede voorberei-
ding. Denk daarbij ook aan de e-reader. Maak daarom een afspraak bij de 
Bibliotheek Brummen|Voorst om de e-reader klaar te maken voor het le-
nen van e-books van de bibliotheek. 

De hele maand mei hulp op 
afspraak
Leden van de bibliotheek kunnen kiezen 
uit ruim 22.000 e-books. Het grootste 
deel is ook geschikt voor e-readers. Om 
de e-books van de bibliotheek op de e-
reader te kunnen lezen is het nodig om 
eenmalig: software te installeren op de 
laptop, een Adobe-ID aan te maken en de 
laptop en e-reader te autoriseren. Leden 
van de Bibliotheek Brummen|Voorst 
die hier hulp bij willen hebben, kunnen 
in mei op afspraak terecht bij alle vaste 
vestigingen.

Aanmelden op afspraak of bij 
servicebalie
Voor het maken van een afspraak, mail 
dan naar: ebook@bibliotheekbrummen-
voorst.nl onder vermelding van: 
Merk en type e-reader 
De vestiging waar u wilt langskomen – 

Brummen, Eerbeek of Twello.
Drie dagdelen die u goed uitkomen (b.v. 
maandagmiddag, dinsdagochtend en 
donderdagmiddag). 

Via de mail ontvangt u een datum om 
langs te komen met de e-reader, laptop 
en bijbehorende snoertjes om deze va-
kantieklaar te maken. Het is ook moge-
lijk om bij de servicebalie een afspraak 
te maken. 

Ook spreekuur zonder 
afspraak 
Iedere week is er een digitaal spreekuur 
in Brummen en Twello waar leners zon-
der afspraak terecht kunnen met vragen 
over de e-books, luisterboeken en apps 
van de bibliotheek. In Twello iedere dins-
dagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur en in 
Brummen iedere donderdagmiddag van 
14.00 tot 15.00 uur.

LUISTER EXCURSIE
OLST.- De vogels zingen, het is weer voor-
jaar. Een mooie tijd van het jaar. Tijd om 
met de Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids 
de natuur in te gaan en te zoeken naar de 
geluiden van de vogels en de natuur. Deze 
luister excursie vindt plaats op maandag 20 
mei. Ga mee en ervaar met al uw zintuigen 
dat u leeft! De wandeling start om 19.00 uur 
op de parkeerplaats aan de Fortmonderweg 
bij de steenfabriek in Fortmond en duurt tot 
ongeveer 20.30 uur. De kosten zijn € 5,00 
voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen 

tot en met 12 jaar. Aanmelden en info bij 
Jan Klungers : zeninsalland@kpnmail.nl 
0570522437 Spontaan meewandelen kan 
ook. Tip : Goede schoenen zijn handig.

Bijna elke maand organiseert Staatsbosbe-
heer een wandeling onder leiding van een 
Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids. Kijk op 
www.staatsbosbeheer.nl voor activiteiten 
in uw regio. Kijk voor alle activiteiten van 
het Infocentrum IJssel Den Nul op www.
infocentrumijssel.nl. 

MEER DAN 5.000 EAGLES-FANS OOK 
IN 2019/2020 SEIZOENKAARTHOUDER

DEVENTER.- Op dinsdag 14 mei begon Go Ahead Eagles aan de tweede ter-
mijn van de seizoenkaartverkoop. Het resultaat van de eerste termijn, die 
liep van 1 april tot en met 5 mei,  was overweldigend. Liefst 5.132 suppor-
ters verlengden of bestelden in die periode hun seizoenkaart voor het sei-
zoen 2019/2020.

Afgelopen week bekeek de club alle 
verzoeken van seizoenkaarthouders 
die graag naar een andere tribune, 
vak en/of stoel wilden verplaatsen. 
Sinds dinsdag 14 mei zijn alle nog 
beschikbare plaatsen in de verkoop 
gegaan. Op www.ga-eagles.nl/home-
of-faq beantwoordt Go Ahead Eagles 
de meest gestelde vragen omtrent 
de seizoenkaartcampagne voor het 
seizoen 2019/2020. Onderstaand een 
selectie van veel voorkomende vra-
gen:

Ik heb mijn seizoenkaart 
niet verlengd vóór 6 mei, 
maar wil alsnog een 
seizoenkaart bestellen. 
Kan dit?
Ja, ook als je vóór 6 mei om wat voor 

reden dan ook nog niet had verlengd, 
kun je sinds dinsdag 14 mei alsnog 
een seizoenkaart voor het seizoen 
2019/2020 bestellen. De kans bestaat 
echter wel dat je huidige plaats in het 
stadion reeds is vergeven aan een 
andere seizoenkaarthouder vanwege 
een gehonoreerd verzoek tot ver-
plaatsen.

Wanneer ontvang ik mijn 
seizoenkaart?
De seizoenkaarten worden verstuurd 
vanaf maandag 22 juli 2019.

Tot welke wedstrijden 
biedt mijn seizoenkaart 
toegang?
Als seizoenkaarthouder heb je toe-
gang tot alle reguliere competitie-

wedstrijden in De Adelaarshorst in 
het seizoen 2019/2020. Verder geeft 
je seizoenkaart vanaf komend sei-
zoen recht op gratis toegang tijdens 
de afsluitende oefenwedstrijd die Go 
Ahead Eagles in aanloop naar het sei-
zoen 2019/2020 in De Adelaarshorst 
speelt. Ook heb je met je seizoenkaart 
toegang tot de eerste thuiswedstrijd 
die Go Ahead Eagles eventueel in de 
1e of 2e ronde van het toernooi om 
de KNVB Beker speelt.

Kan ik met een 
seizoenkaart extra 
kaarten bijkopen voor de 
thuiswedstrijden van Go 
Ahead Eagles?
Ja, dat kan. Het verschilt per wedstrijd 
hoeveel kaarten je bij kan kopen. Er 
zijn steeds vier thuisduels in de losse 
verkoop. Is er een thuiswedstrijd ge-
speeld, dan gaat er een nieuwe, vier-
de wedstrijd in de verkoop.

Kan ik alle 
thuiswedstrijden van Go 
Ahead Eagles ook bezoeken 
door losse kaarten te 
kopen?
Dat is mogelijk als je beschikt over 
een Clubkaart van Go Ahead Eagles 
en je er op tijd bij bent zodra de vrije 
verkoop voor een thuiswedstrijd 
start. Maar een seizoenkaart van Go 
Ahead Eagles is goedkoper, gemakke-
lijker en je hebt het gehele seizoen je 
eigen plek in De Adelaarshorst.

Hoe bestel ik mijn 
seizoenkaart?
* Ga naar de bestelmodule op 
www.ga-eagles.nl/home-of.
* Log in met je inloggegevens.
* Selecteer het vak en de stoel.
* Druk op ‘Bestel’.
* Ga naar ‘Betalen’.

mailto:ebook@bibliotheekbrummenvoorst.nl
mailto:ebook@bibliotheekbrummenvoorst.nl
mailto:zeninsalland@kpnmail.nl
http://www.staatsbosbeheer.nl
http://www.infocentrumijssel.nl/
http://www.infocentrumijssel.nl/
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DE WAARHEID VERDRAAIEN ALS 
KUNSTVORM IS EEN VORM VAN FICTIE 

SCHRIJVERSCAFÉ BIJ DE 
KUNSTKRING OVER ‘DE 
WERKELIJKHEID VOORBIJ’

TWELLO.- In het schrijverscafé van de Kunstkring in Twello lezen schrijvers 
vrijdag 17 mei vanaf 16.00 uur hun verhalen voor aan publiek en elkaar. Dit 
keer is het thema ‘De werkelijkheid voorbij’. In tijden van nepnieuws is dit 
helaas een actueel onderwerp. Elke derde vrijdag van de maand is iedereen 
welkom in het vrij toegankelijke, gezellige café van galerie De Statenhoed 
aan de Dorpsstraat 11 A in Twello.

Deze keer zal Peter van de Woude, 
auteur, kunstenaar, IT-consultant, be-
stuurslid van de Kunstkring en inspira-
tor, het onderwerp introduceren. Van de 
Woude kwam op het idee toen hij de titel 
las van de lopende expositie bij de eigen 
galerie De Statenhoed. ‘Het land voor-
bij…’, die vertelt over de onwerkelijkheid 
van het verstoren en verdwijnen van de 
prachtige waddennatuur.

Duizendpoot Peter daagt de vaste schrij-
versgroep uit om over de waarheid te lie-
gen of in ieder geval aan de werkelijkheid 
voorbij te gaan. Och, als een president 
dat aan de lopende band doet, kunnen 
we als schrijver ook wel een duit in het 
zakje doen. ‘Immers hoe vaak vraag je je 
als lezer (of als luisterend publiek) toch 
af hoe autobiografisch, of hoe authen-
tiek een verhaal of gedicht nou eigenlijk 
is?’ mijmert Van de Woude. 

Ook in een van de kunstlezingen waar-
voor Peter ingehuurd kan worden, heeft 
hij het over het voorbijgaan aan de wer-
kelijkheid: ‘Zo brandmerkte Plato kun-
stenaars, vooral schilders, als kwade be-
driegers van de werkelijkheid. Cynische 
ambachtslieden die in staat waren om 
hemel, aarde en alles wat daar onder is 

realistisch uit te beelden…’ 

De filosofisch aangelegde Van de Wou-
de: ‘Nog een belangrijk gegeven (en dat 
heeft meer te maken met het diepste 
wezen van de mens) dè werkelijkheid be-
staat niet. De werkelijkheid ìs, wat wij zelf 
tot werkelijkheid maken!’ 

Dus is hij als oprichter en lid van dit 
schrijverscollectief keer op keer enthou-
siast over en nieuwsgierig naar het fictie-
gehalte. Volgens Peter is er weer genoeg 
aanleiding voor de schrijversgroep om 
creatief te zijn en met de resultaten het 
luisterend publiek een paar uur te ver-
maken.

En zoals altijd is iedereen van harte wel-
kom in dit geanimeerde, leerzame en 
al te vaak vermakelijke café! Want het 
Schrijverscafé is niet alleen toegankelijk 
voor schrijvers en dichters, maar  zèker 
ook voor publiek dat gewoon wil komen 
luisteren. Toegang is gratis, een gift wel-
kom. 

Het Schrijverscafé is er iedere der-
de vrijdag van de maand van 16.00 
tot 18.00 uur (inloop vanaf 15.30) 
in Galeriecafé De Statenhoed. 
 

BEZOEKDIENST VOOR WEDUWEN EN WEDUWNAARS

GEMEENTE VOORST.- Komend najaar 
gaat de bezoekdienst voor weduwen 
en weduwnaars van start. Mensen die 
onlangs hun partner hebben verloren 
en behoefte hebben aan begeleiding 
bij hun rouwproces kunnen ondersteu-
ning krijgen van ervaringsdeskundige, 
getrainde vrijwilligers.  “Iemand die het-
zelfde heeft meegemaakt als jij, is vaak 
het meest tot steun.” Zo vertelt Judith 
Zietsma, coördinator van de bezoek-
dienst van Mens en Welzijn Voorst. In dit 
artikel vertelt ze over de aanleiding, het 
doel en de werkwijze van de dienst die 
#zodus ondersteunt.

Wat is de aanleiding voor de 
bezoekdienst?
“Uit de interviews voor het project 
Voorst onder de Loep kwam naar voren 
dat er behoefte is aan begeleiding bij 
rouw voor weduwen en weduwnaars. De 
vraag past bij de activiteiten van Mens 
en Welzijn en bij mijn functie van oude-
renadviseur. Ik ben een pionier en draag 
het project een warm hart toe. Omdat ik 
het beste voor de burger wil, ben ik in de 
welzijnswereld gaan werken. Nu kan ik 
voortdurend samen met collega’s en vrij-
willigers bijdragen aan het welbevinden 
van mensen. Weduwen en weduwnaars 
hebben baat bij deze ondersteuning. 
Mensen die alleen verder moeten, heb-

ben soms het gevoel een deel van zich-
zelf 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 prakti-
sche zaken. Maar het terugkijken op het 
leven samen en op een eventueel ziek-
teproces is na het overlijden minstens 
zo belangrijk. Het is heel waardevol als 
ze daarover met iemand in gesprek kun-
nen die er speciaal voor de weduwe of 
weduwnaar is. Luisteren en langskomen 
zijn de beste medicijnen.” 

Hoe werkt de bezoekdienst?
“De bezoekdienst is er voor inwoners 
uit alle dorpen in de gemeente Voorst. 
Mensen die onlangs hun partner heb-
ben verloren, kunnen zelf aangeven 
dat ze behoefte hebben aan de bezoek-
dienst. Uitvaartverzorger Ilse Hemmes 
kan mensen er op wijzen. Maar het kan 
ook zijn dat bijvoorbeeld een (praktijkon-
dersteuner van de) huisarts, maatschap-
pelijk werker, wijkverpleegkundige of 
een Wmo-consulent mensen vraagt of 
ze interesse hebben in de bezoekdienst.  
We starten altijd met een intakegesprek, 
onder andere om te kunnen bepalen 
welke vrijwilliger het beste bij de wedu-
we/weduwnaar lijkt te passen. Dan volgt 
de kennismaking tussen vrijwilliger en 

deelnemer om te zien of het klikt. De be-
geleiding is op maat. De één zal zijn ver-
haal willen vertellen bij een kopje koffie, 
terwijl de ander liever praat tijdens een 
wandeling. En waar de één graag om de 
week een gesprek wil voeren, heeft de 
ander voldoende aan eens per maand. 
Ook de duur kan variëren, richtlijn is on-
geveer een jaar.”

Hoe zijn de ervaringen met de 
bezoekdiensten op plekken 
elders in het land?
“Bij de Kap in Apeldoorn en Humanitas in 
Deventer zijn de ervaringen heel positief. 
Het helpt mensen wanneer ze met ie-
mand kunnen praten die ervaring heeft 
met rouw en die er speciaal voor hun is. 
Ik sprak een vrouw die zelf deelnemer 
geweest is bij de bezoekdienst. Zij had er 
zoveel baat bij gehad dat ze vervolgens 
graag haar ondersteuning wilde aanbie-
den aan andere weduwen en weduw-
naars. Inmiddels is ze vrijwilliger.” 

Wat is er nu nodig voor het 
project?
“We zijn in de eerste plaats op zoek naar 
vrijwilligers. We willen starten met een 
clubje van vier á vijf mensen die na de 
zomer getraind worden in rouwbegelei-
ding. Wat we belangrijk vinden is dat de 
vrijwilliger zelf ook ervaring heeft met 
rouw en heel goed kan luisteren. Hij of 
zij moet weten wat de rouwende door-
maakt en voldoende inlevingsvermogen 
hebben om aan te sluiten bij de bele-
vingswereld van de weduwe of weduw-
naar.
Zoals gezegd bieden we de vrijwilligers 
training en professionele begeleiding. De 
vrijwilligers die zich inzetten in andere 
vrijwilligersfuncties bij Mens en Welzijn 
geven aan dat ze die begeleiding als heel 
prettig ervaren. Hun werk is ingebed in 
een stevige structuur en dat werkt moti-
verend en inspirerend.”

Vrijwilliger worden?
Heb je interesse om vrijwilliger bij de 
bezoekdienst te worden of wil je meer 
informatie? Neem contact op met Ju-
dith Zietsma, coördinator bezoekdienst 
weduwen en weduwnaars van Mens en 
Welzijn Voorst. Telefoonnummer: 0571-
277943. Of mail naar j.zietsma@men-
senwelzijn.nl

PROJECT IVN EERBEEK E.O. “MIJN BERM BLOEIT”

REGIO.- Bloemrijke bermen vormen de laatste restjes natuur buiten onze 
natuurgebieden, alle reden om deze groene linten door het landschap te 
koesteren. 

Bermen staan sterk in de belang-
stelling. Dat is niet voor niks. Door 
het zeer intensieve gebruik van ons 
land worden plaatsen waar wilde 
planten, vogels, insecten en zoog-
dieren nog een plek kunnen vinden 
steeds schaarser. Bermen vormen 
een groene verbindingsweg tussen 
de natuurgebieden en worden in dat 
opzicht steeds belangrijker. Bermen 

zijn de vervangers geworden van 
kruidenrijke graslanden die nage-
noeg uit het landschap zijn verdwe-
nen. 

Voor soorten als echte guldenroede, 
grasklokje en margriet ligt het me-
rendeel van de groeiplaatsen zelfs in 
de wegbermen. Veel van deze plan-
tensoorten, belangrijke waard- en 

nectarplanten voor insecten, zijn he-
laas al uit onze bermen verdwenen. 

Alle reden voor IVN Eerbeek om deze 
laatste stukjes groen te koesteren en 
te inventariseren. IVN Eerbeek e.o. 
wil aansluiting zoeken bij het lande-
lijk project van Floron en de Vlinder-
stichting “Mijn berm bloeit”. Binnen 
de Gemeente Brummen lopen al en-
kele initiatieven voor wat betreft het 
beheer van bermen, echter een in-
ventarisatie heeft nog niet plaatsge-
vonden. De gemeente ondersteunt 
dit project dan ook van harte. 

IVN wil deze zomer de bermen bui-
ten de bebouwde kom gaan inven-
tariseren, zodat ze een overzicht 
krijgen wat er groeit en bloeit. Deze 
gegevens worden verzameld in een 
landelijke database en er wordt per 
inventarisatie een nectarindex bere-
kend. Wat zegt die nectarindex? Hoe 
hoger de nectarindex hoe meer nec-
tar er gedurende het jaar te halen 
is voor bijen, vlinders en andere in-
secten. Veel verschillende bloeiende 
planten zorgen voor een rijk insec-
tenleven waardoor ook weer andere 
dieren worden aangetrokken. 

Er zijn bermen genoeg in de gemeen-
te Brummen en omstreken. Heb je 
interesse om met dit project mee 
te doen door een berm te inventa-
riseren, eventueel met een ervaren 
IVN-gids, meld je dan aan bij Gerard 
Nijhof: emailadres gerardnijhof92@
gmail.com of bel 06-23290624.

Spaanse ruiter

OPEN OPKOMSTEN 
SCOUTING GELRE GROEP
TWELLO.- Durf jij de uitdaging aan? Zaterdagmiddag 18 mei heeft scouting Gelre 
Groep Twello open opkomsten. Alle kinderen van 5 tot 11 jaar kunnen geheel vrij-
blijvend komen spelen bij scouting Gelre Groep in Twello (Stinzenlaan 80). En zo 
zelf ervaren hoe leuk het is bij scouting. Deelname is gratis. De open opkomsten 
beginnen om 14.00 uur en duren tot 16.00 uur. 

Voor wie?
Meisjes en Jongens van 5 tot 7 jaar (bij scouting noemen we je “bevers”). Jongens 
en meisjes van 7 tot 11 jaar (bij scouting noemen we je “zami-welpen”). Meisjes van 
7 tot 11 jaar (bij scouting noemen we je “shanti-welpen”). Ook is de scouting op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers vanaf 17 jaar, die het leuk vinden om leiding te wor-
den bij één van de speltakken. Met name op de zaterdagmiddag kan de hulp van 
wat extra handen heel goed gebruikt worden. Ervaring is niet nodig (uitstekende 
opleidingsmogelijkheden), enthousiasme voor het jeugdwerk des te meer. Kijk op 
www.gelregroep.nl of op  www.facebook.com/scoutingtwello  . Vragen? Mail info@
gelregroep.nl of bel 06 16 37 72 25.

http://www.gelregroep.nl
http://www.facebook.com/scoutingtwello
mailto:info@gelregroep.nl
mailto:info@gelregroep.nl
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WADDENKUNST IN STATENHOED BEWONDERD 
EN BESPROKEN DOOR JAN TERLOUW
JAN TERLOUW GENOOT VAN DE GETIJDEN 
VAN HET WAD OP ZIJN PLATBODEM
TWELLO.- Afgelopen vrijdag hield Jan Terlouw 
vergezeld door dochter Sanne in galerie De Sta-
tenhoed het openingswoord bij de nieuwe expo-
sitie ‘Het land voorbij’: een gevarieerde expositie 
over vier kunstenaarsvisies op het Waddenge-
bied. Gepassioneerd sprak hij over behoud van 
onze natuur. 

Onder veel publieke belangstelling hield de inmiddels 
87-jarige charismatische spreker, oud-politicus en 
schrijver een beeldend verhaal.

,,Wat moet je nu met een expositie over de wadden in 
Twello’’, grapte hij naar het publiek. ,,En sterker nog, 
wat moet je met een oud-politicus en beeldende kunst 
en de Waddenzee? Ik heb geen verstand van kunst. Ik 
heb altijd iemand nodig gehad, die mij vertelde hoe ik 
naar kunst moet kijken. Tot ze twee jaar geleden over-
leed, was het vooral mijn echtgenote Alexandra die mij 
door haar ogen kunst liet zien!’’ 

Toch liep ook Terlouw voorafgaand aan de opening zijn 
rondje door deze expositie waar je je daadwerkelijk 
in een waddengebied waant. Ook bleef hij even staan 
bij een rustgevend waddenschilderij van Johan van 
der Dong, de kunstenaar door wie Terlouw was uitge-
nodigd. Maar ook een liggende vrouwelijke sculptuur 
in zand trok Terlouws aandacht. Een verdronken zee-
meermin?

Hoewel beeldende kunst niet direct een stokpaardje 
van Terlouw is, is hij toch heel bedreven in de woord-
kunst. Het was destijds Terlouws vrouw die hem sti-
muleerde om de verhaaltjes die hij de kinderen voor 
het slapen gaan vertelde, op te gaan schrijven. Uit die 
stimulans is een reeks kinderboeken voortgekomen en 
daarna ook nog thrillers die hij samen met zijn doch-
ter Sanne schreef. Over zijn laatste schrijfproduct is 
hij bescheidener. De dichtbundel ‘Gedichte gedachten’ 
bevat scherpe observaties in rijm. Aan het eind van de 
toespraak las Sanne daar een treffend gedicht over de 
natuur uit voor.

Terlouw benadrukte in zijn toespraak dat hij een man 
is van het woord en dat hij daaruit zijn kracht haalt. 
Zelf komt hij van de Veluwe, maar hij is ook gek op het 
water en dus ook op de Waddenzee, waar hij met fa-
milie vroeger met de platbodem vaak ging varen. Ter-
loops en liefdevol kijkt hij dochter Sanne aan  wanneer 
hij hierover spreekt. De herinnering dat je in alle rust 
wachtte tot het wad droogviel en je vanaf het schip zo 
het wad kon oplopen lijkt hij als gisteren te beleven. De 
rust, de vogels en dan het schip dat na uren weer zacht-

jes door het water werd opgetild ziet het publiek zo 
voor zich.

Dat deze Noordelijke kunstenaars,  Nynke Venema, 
Corina Blom, Karin van Berne en Johan van der Dong 
extra aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van 
het waddengebied vindt hij een hele goede zaak. 
Terlouw heeft nog hoop dat de jongeren van nu het 
tij enigszins kunnen keren. Want de biodiversiteit 
lijkt overal te verdwijnen. En het is juist daar in dat 
waddengebied, dat evenals andere natuurgebieden 
(wereldwijd inmiddels) waar het ontstaan van nieuw 
leven en nieuwe soorten zo prachtig te zien was, zo 
ernstig bedreigd en beschadigd wordt. Uiteindelijk 
ik deze ontwikkeling ook een grote bedreiging voor 
de mensheid. 

Terlouw sprak tot slot de wens uit dat iedereen zich 
bewust moet zijn van de natuur om hen heen en 
er zuinig op zijn, opdat onze kinderen en kleinkin-
deren ook nog op deze wereld kunnen leven. Deze 
bijzondere expositie is elk weekend vrij te bezichti-
gen tijdens de vaste openingstijden van galerie De 
Statenhoed tot en met 2 juni en wordt elk weekend 
bemand door een van de kunstenaars met wie u 
desgewenst in gesprek kunt gaan. Een deel van de 
toespraak van Jan Terlouw is terug te zien op de 
facebookpagina van Kunstkring Voorst. Meer infor-
matie treft u aan op www.kunstkringvoorst.nl 

AFSCHEIDSCONCERT WIM RIEFEL

VOORST.- Wim Riefel stopt na 37 jaar als dirigent van 
het Gemengd Zangkoor Voorst. Hij gaat met pensioen. 
Vanwege dat afscheid geeft het koor zondagmiddag 
26 mei in de Dorpskerk in Voorst een speciaal concert 
waaraan Judy Riefel-Lindel (orgel), Roel Praas (piano) 
en het Ardemus Quartet (saxofoonensemble) mede-
werking verlenen. Het afscheidsconcert begint om 
14.30 uur en de kerk is open vanaf 14.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Wim Riefel stond in maart 1982 voor het eerst voor 
het koor. Hij viel in wegens ziekte van de toenmalige 
dirigent. In oktober van datzelfde jaar kreeg hij zijn 
vaste aanstelling bij Zangkoor Voorst. In de 37 jaar 
daarna heeft hij het maximale uit het vierstemmige 

koor gehaald. Dat was met name te horen tijdens 
de concerten die eens in de twee jaar werden ge-
houden. 

Aan het afscheidsconcert werken enkele oud-leden 
mee zodat ook de mannenstemmen (bassen en te-
noren) op sterkte zijn. Het koor wil na het vertrek 
van Wim Riefel graag doorgaan, want zingen is leuk 
en bovendien gezond. Het koor heeft niet alleen 
mannen nodig; ook sopranen en alten zijn van har-
te welkom op de vaste repetitieavond (woensdag-
avond) om kennis te komen maken met het koor. 
Kijk voor meer informatie op www.zangkoorvoorst.
nl. U kunt ook bellen naar het secretariaat (Riet Ver-
beek) 06 10875925 

Foto David Wind

http://www.kunstkringvoorst.nl
http://www.zangkoorvoorst.nl
http://www.zangkoorvoorst.nl


PAGINA  31 WOENSDAG 15 mei 2019 Voorsternieuws
SPORT NIEUWS

ACTIVIA
Zaterdag 18 mei
14.30 Activia 2–Groen Wit 6
Zondag 19 mei
10.00 Albatross 5 – Activia 4
11.00 Activia 2 – WSV 2
11.30 Rohda Raalte 9– Activia 3
14.00 Activia 1–Albatross 1
Vrouwen
12.00 Lemelerveld/Lemele-Activia 

CCW ’16   
Donderdag 16 mei.
19.30 CCW Vr.1 –  HC Vr. 1
Zaterdag 18 mei      
14.30 Eerbeekse Boys 3-CCW 2 
14.30 Groen Wit.7-CCW 3 
Zondag 19 mei
09.30 CCW 3 – ZVV 4
10.00 CCW 2 – DEO 2
12.00 DVV Vr.1–CCW Vr.1
13.00 CCW Vr.2–Broekland 1
14.00 CCW 1 – SDOL 1  

TEUGE
Zaterdag 18 mei
14:30 Rood Wit 1 - Teuge 1
14:30 Kl. Dochteren 2 - Teuge 2
12:45 Helios 2 - Teuge 3
14:30 Teuge 4 - Victoria Boys 2
16:00 Apeldoorn 9 - Teuge 5
Vrouwen
14:30 Teuge 1 - Putten 2

TWELLO
Donderdag 16 mei
19:30 Twello 2 – WWNA 2
20:00 Twello 5 – Go-Ahead D. 3
Zondag 19 mei
10.00 Twello 2 – Heerde 2
10.00 Twello 3 – Orderbos 3
10.00 Twello 4 – O’ wetering 6
10.00 Ap.Boys 3 – Twello 5
14.00 Vict.Boys 1 – Twello 1

V EN L
Zondag 19 mei
09:30  Sallandia 3 - V en L 3
09:30  V en L VE1 - Epse VE1
10:00  Robur et Velocitas 3 - V en L 2
11:00  V en L VR1 - Ulftse Boys VR1
14:00  V en L 1 - Deventer 1

VOORST
14:00 Be Quick Z 1 - Voorst 1
10:00 Voorst 2 - Albatross 3
10:00 Warnsv Boys 5 - Voorst 3
10:00 Voorst 4 - Alexandria 3
10:00 SHE 4 - Voorst 5

VOORWAARTS
Zondag 19 mei 
09.30 Voorwaarts T 3 – Schalkhaar 4
09.30 Voorwaarts T 10 – Go Ahead D. 4
11.30 Voorwaarts T 2 – Grol 2
11.30 Voorwaarts T 4 – Enter 3
14.00 Voorwaarts T 1 – Overwetering 1

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

Agenda

Donderdag 23 mei, ‘TERUGKOMDAG’ ZEKER BEWEGEN, 
Verschillende gymzalen te Twello, 10.00 - 15.00 uur

Dinsdag 21 mei, INFORMATIE-AVOND: WAT IS DEMENTIE?
Café De Groot in De Vecht, 19.30 uur

Zondag 26 mei, ZWEMMEN MET DEMENTIE, 
Zwembad de Schaeck, 16.00 - 17.00 uur

Maandag 20 mei, BEACHTENNIS CLINIC, 
SV CCW’16 te Wilp, 19.30 - 21.00 uur

Woensdag 22 mei WILLYWARZONE BIJ YOUNGER AT HEART, 
Skateparkje (Jupiter 4) te Twello, 14.30 - 17.00 uur

25 & 26 mei, WANDEL 1-2 DAAGSE, 
Twello, zie voorstactief.nl

Zaterdag 25 mei, THE COSTUME MARKET
Dorpshuis Voorst, 10.00 - 16.00 uur

Maandag 27 mei, BEACHTENNIS TRAINING, 
ZSV CCW’16 te Wilp, 19.30 - 21.00 uur

Elk weekend t/m 2 juni, EXPOSITIE ‘HET LAND VOORBIJ’, 
Galerie de Statenhoed te Twello

WANDEL- EN FIETSGROEP 
ORGANISEERT DAGFIETSTOCHT 
TERWOLDE.- Twee leden van de Terwoldse wandel- en fietsgroep organiseren 
op donderdag 23 mei een dagfietstocht. Vertrek om 10.30 uur bij de kerk in 
Terwolde. Het zal een tocht worden van ongeveer 50 kilometer. 

De tocht gaat richting Zutphen. De route zal hoofdzakelijk over fietspaden en 
kleine binnenwegen gaan. De organisatie gaat ervan uit dat het een zonnige 
fietsdag wordt. Bij slecht weer gaat het niet door. 

In de middag wordt een kort bezoek gebracht aan een klein uniek museum 
waar koffie/thee en gebak genuttigd wordt. Er wordt een kleine toegangsprijs 
gevraagd. Graag zelf een lunchpakket en drinken meenemen.

Opgeven bij Diny en Stef Horstink: stefhorstink@gmail.com 0571 273238

VOORWAARTS BINDT OOK ‘ANGSTGEGNER’ AAN ZEGEKAR
TWELLONAREN BLIJVEN OP KOERS VOOR TITEL
TWELLO.- SDC’12-uit, voor Voor-
waarts Twello altijd lastig. Toch, in 
de zeer spannende ontknoping van 
de titelrace in de zondag 2e Klasse J, 
was een overwinning in Denekamp 
zondagmiddag broodnodig. En die 
kwam er, zwaarbevochten doch ver-
diend: 1-3. Een flinke delegatie uit 
Twello was afgekomen op het tref-
fen op Sportpark De Molendijk, waar 
thuisploeg SDC’12 dit seizoen pas één 
keer verloor. Behoudens enkele losse 
flodders zagen zij in de openingsfase 
weinig gevaar voor beide doelen. Het 
duel ontbrandde na een klein half uur 
spelen. Omschakelen in optima forma 
leverde een grote kans op voor SDC-
topschutter Youri Mensink. Oog in 
oog met doelman Yoel Finke faalde hij 
door op de, goed uitgekomen, keeper 
te schieten. Luttele minuten later was 
het aan de andere kant wel raak. In de 
32e minuut ontving Luuk Grieving de 
bal op het middenveld, waarna hij met 
één splijtende pass twee medespe-
lers alleen voor de vijandelijke keeper 

zette. Grieving zag ongetwijfeld tot zijn 
grote genoegen hoe Simon Rutgers de 
bal met de hak panklaar legde voor 
Nando Manuputty, die op zijn beurt 
doelman Bram Bonnes verschalkte: 
0-1. Aan SDC’12, de nummer negen 
van de ranglijst, de taak op zoek te 
gaan naar de gelijkmaker. Nog voor 
rust werd die zoektocht voltooid: Youri 
Mensink knikte de bal van dichtbij in 
de verre hoek: 1-1. Voor behoud van 
de uitstekende uitgangspositie in de ti-
telrace, moest Voorwaarts drie punten 
meenemen uit Denekamp. Aan het be-
gin van de tweede helft was die inten-
tie meteen duidelijk. Na vijf minuten 
volgde al dé kans op een hernieuwde 
voorsprong. Via-via viel de bal in de 
zestien voor de voeten van Simon Rut-
gers, die in schietpositie een duw in de 
rug ontving. Ook arbiter Kuiper zag het 
en dus ging de bal op de stip. Ondanks 
de druk op zijn schouders, bleef Luuk 
Grieving uiterst koel vanaf elf meter: 
1-2. ‘Rustig blijven, niks meer wegge-
ven’, was hierna het devies voor de 

ploeg van trainer Jochem de Weerdt. 
Waar SDC’12 probeerde zich iets meer 
in de wedstrijd te vechten, sloeg Voor-
waarts nogmaals toe. Als een duveltje 
uit een doosje opgedoken bij de vijan-
delijke zestien rondde Nando Manu-
putty een goede actie af met een dito 
schot over doelman Bonnes: 1-3. Aan 
de kant van SDC’12 werd de druk op 
het doel van Voorwaarts ondertussen 
met enkele aanvallende wissels ver-
hoogd. Rennend en vliegend, maar 
tegelijkertijd met een hoge mate van 
soevereiniteit wisten de oranje-zwar-
ten uit de Kerklaan het Denekampse 
slotoffensief onschadelijk te maken. 
Tot grote kansen, laat staan een doel-
punt, wist de thuisploeg dan ook niet 
meer te komen. SDC werd op die ma-
nier het volgende slachtoffer van de 
Twellose dadendrang, die - wie weet 
- nog deze maand tot een ongekende 
prestatie kan leiden... Zondag 19 mei 
speelt Voorwaarts de laatste thuiswed-
strijd van dit seizoen tegen Sc. Overwe-
tering. 

GROEP 5 TOT EN MET 8 VAN HET BASISONDERWIJS
SCHOOLVOLLEYBALTOERNOOI GEMEENTE VOORST

GEMEENTE VOORST.- Tijdens het Vier Hofsteden Toernooi organiseert SV 
Voorwaarts op vrijdag 14 juni van 16.00 tot 18.30 uur het derde Schoolvol-
leybaltoernooi voor de gemeente Voorst. 

Deelname is mogelijk voor leerlingen uit 
groep 5 tot en met groep 8 van het ba-
sisonderwijs. Categorieën die mee kun-
nen doen zijn groep 5-6 (8 tot 10 jaar) en 
groep 7-8 (10 tot 12 jaar). Vervolgens kan 
je kiezen uit een meisjes, jongens of mix 
poule. Er wordt buiten op gras gespeeld 

volgens het NEVOBO CMV niveau vier. 

Volleybalclinic
Dit jaar vindt er op woensdag 22 mei 
van 14.00 tot 15.30 uur een volley-
balclinic plaats in sporthal Jachtlust, 
hier kan je alvast samen oefenen voor 

het toernooi. Kom gezellig met vrien-
den en vriendinnen volleyballen! Geef 
via info@vierhofsteden.nl door met 
hoeveel personen je komt volleyballen 
 
Organiseer een team van minimaal vier 
tot maximaal zes spelers en doe mee! 
Inschrijfformulieren staan op de website 
www.voorwaartstwello.nl De formulieren 
kunnen gemaild worden naar info@vier-
hofsteden.nl 

VOORSTER HIPPISCHE 
KAMPIOENSCHAPPEN EEN GROOT SUCCES!

GEMEENTE VOORST.- Afgelopen zondag tijdens de Voorster Kampioenschap-
pen hebben de ruiters en amazones van de gemeente Voorst laten zien dat 
er veel talent in onze gemeente aanwezig is.  Er werd met veel plezier en 
fanatisme gestreden om de titels ‘Voorster Kampioen Dressuur’, ‘Voorster 
Kampioen Springen’ en ‘Voorster Kampioen Allround’. Dit jaar waren de 
kampioenschappen op het terrein van PPSV Bussloo en recreatieplas Bus-
sloo. De dag werd feestelijk afgesloten met een parade waarin een groot 
aantal deelnemers meereden. Tijdens de parade werden de kampioenen 
bekend gemaakt en gehuldigd door raadslid de heer Hazelaar. 

Voorster Kampioen Dressuur
Om ‘Voorster Kampioen Dressuur’ te 
worden moesten alle ruiters en ama-
zones met hun paard of pony twee 
dressuurproefjes rijden. Daarna werd 
bekend gemaakt wie er gemiddeld ge-
nomen over twee dressuurproefjes het 
beste had gereden in zijn of haar klasse.  
Uiteindelijk werden tijdens de parade 
onder luid applaus twee kampioenen 
gehuldigd. ‘Voorster Kampioen Dres-
suur’ bij de pony’s is geworden Annabel 
van Tongeren van PPSV Bussloo. ‘Voor-
ster Kampioen Dressuur’ bij de paarden 
is geworden Daphne Wentink  van de 
Oortveldruiters. 

Voorster Kampioen Springen
Om ‘Voorster Kampioen Springen’ te 
worden moesten alle ruiters en amazo-
nes met hun paard of pony twee man-
ches springen. Het springparcours be-
stond uit 10 verschillende hindernissen 
die stonden in de springtuin van recre-
atieplas Bussloo. Degene die met de 
minste springfouten over alle hinder-
nissen had gesprongen, werd ‘Voorster 
Kampioen Springen’. Omdat een aantal 
ruiters evenveel springfouten hadden 
gemaakt, werd er gekeken naar hun 
rijstijl. Degene met de hoogste stijlpun-
ten werd ‘Voorster Kampioen Sprin-
gen’.  Bij de pony’s is Lian Woestenenk 

van Hobby Horse Voorster Kampioen 
Springen 2019  geworden. Bij de paar-
den is dat Caithlyn Hoop van de Oort-
veldruiters  geworden. 

Voorster Kampioen Allround
Tot slot werden er nog 2 Voorster Kam-
pioenen Allround gehuldigd. Dit is de 
kampioen die gemiddeld genomen 
over het springen en dressuur samen 
het allerbeste heeft gepresteerd. ‘Voor-
ster Kampioen Allround Paarden 2019 
is Lotte van de Leur van PSV Twello. Bij 
de pony’s mag Sophie Buis van de Oort-
veldruiters zich een jaar lang ‘Voorster 
Kampioen Allround Pony’s  noemen. 
Voor de Allround Kampioenen was er 
een waardebon en een mooie statie 
deken. Beide kampioenen hebben een 
grote wisselbeker gekregen waarin hun 
naam gegraveerd wordt zodat ieder-
een weet dat zij de Voorster Kampioe-
nen Allround waren in 2019. Foto’s van 
deze dag kunt u bekijken en bestellen 
via https://www.oypo.nl/ndhfotografie

Stichting Voorster Hippische 
Kampioenschap
Het Voorster Kampioenschap is een 
initiatief van Stichting Voorster Hippi-
sche Kampioenschappen. Deze stich-
ting bestaat uit de 5 rijverenigingen 
uit de gemeente Voorst, namelijk PPSV 
Bussloo, RV Zuidwijk, Hobby Horse, 
de Oortveldruiters en PSV Twello. De 
organisatie kijkt terug op een zeer ge-
slaagd Voorster Kampioenschap 2019. 
Zij willen dan ook alle sponsoren harte-
lijk bedanken voor het mogelijk maken 
van deze geweldige dag. Ook wil de or-
ganisatie haar vrijwilligers bedanken. 
Zonder hen was deze niet mogelijk 
geweest. Tot slot bedankt de organisa-
tie alle deelnemers voor hun enthousi-
asme en plezier. En natuurlijk wil de or-
ganisatie alle prijswinnaars nogmaals 
feliciteren! 

Alle kampioenen op een rij

mailto:stefhorstink@gmail.com
mailto:info@vierhofsteden.nl
http://www.voorwaartstwello.nl
mailto:info@vierhofsteden.nl
mailto:info@vierhofsteden.nl
https://www.oypo.nl/ndhfotografie
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KENNISMAKEN MET DE RUITERSPORT

WILP.- Afgelopen zaterdag konden be-
langstellenden kennismaken met de 
ruitersport. Er was een open dag bij 
Ruitersportcentrum Wilp, aan de Gro-
tenhuisweg. Het bedrijf is hier sinds april 
vorig jaar gevestigd. Gezien de gunstige 
ligging van de stal is een buitenrit in het 
bos eenvoudig te realiseren. Daarnaast 
beschikt men over een aantal faciliteiten 
waaronder, ruime en lichte boxen, een 
binnenbak, overdekte longeerruimte en 
een trainingsmolen voor drie paarden. 
De paarden staan in lichte ruime boxen 
op stro, en krijgen in meerdere porties 

over de dag hun eten. De paarden wor-
den een aantal uren per dag buiten ge-
zet. In de winter in de paddocks en in de 
zomer als het weer het toelaat staan ze 
minimaal vier uur in de wei. Er is zowel 
op stal als buiten veel toezicht op de 
paarden. U kunt bij ons terecht voor het 
opleiden van uw dressuurpaard voor 
onder andere de wedstrijdsport t/m ZZ 
zwaar, IBOP, Pavo-rubrieken, verkoop 
en voor deskundige instructie op elk ge-
wenst niveau. Een combinatie van trai-
ning van uw paard en instructie behoort 
ook tot de mogelijkheden. 

Tijdens de open dag bij Ruitersportcentrum Wilp

TWELLOSE WIELRENNERS 
SUCCESVOL IN HARDENBERG

HARDENBERG.- Edwin Wielink en Coen 
Bosch hebben afgelopen zaterdag de 
ronde van Hardenberg gedomineerd. 
De twee Twellonaren, al jarenlang be-
vriend, komen uit voor wielerclub De 
Zwaluwen uit Deventer. Ze rijden hun 
wedstrijden in de categorie van de ama-
teurs. Dit jaar is een succesvol jaar. Zo 
won Bosch onlangs nog de ronde van 

Lexmond. Dit keer was het de beurt 
aan Edwin Wielink. Samen met een me-
devluchter was Wielink halverwege de 
koers ontsnapt en samen bouwden ze 
een mooie voorsprong op. Wielink was 
in de sprint zijn medevluchter de baas. 
Kort voor het einde wist Bosch uit het pe-
loton te ontsnappen en kon zo solo naar 
een fraaie derde plaats rijden.

Edwin Wielink en Coen Bosch samen op het podium in Hardenberg

SCHRIJF JE IN VOOR HET WELSUM 
OPEN ZOMER TENNISTOERNOOI 
WELSUM.- Het jaarlijkse Plus van den 
Hoven Welsum Open Zomer tennistoer-
nooi komt er weer aan. Dit is elk jaar 
een beregezellig en goed georganiseerd 
toernooi waar tennissers uit de wijde 
omtrek aan meedoen. Het wordt gehou-
den van 15 tot en met 23 juni. Dus wil je 
meedoen aan dit zomertoernooi, geef je 
dan snel op!
 
Welsum heeft een sfeervol tennis-
park met een gezellige kantine en 

drie kunstgrasbanen. De sfeer is ge-
moedelijk en voor de inwendige mens 
wordt, zoals altijd, goed gezorgd. 
Maar op de banen wordt natuurlijk 
wel sportief en fanatiek gestreden en 
haalt iedereen het beste uit zichzelf! 
Deelname is mogelijk in zowel enkel- als 
dubbelspel in de 17+ categorieën 4, 5, 
6, 7 en 8. Er wordt gespeeld in poules. 
Bij elke wedstrijd gaat het om twee ge-
wonnen sets met een tiebreak in elke 
set. Voor de winnaars zijn geldprijzen 

beschikbaar. Kijk voor meer bijzonder-
heden bij de wedstrijdbepalingen die te 
vinden zijn op www.toernooi.nl.

Opgave is mogelijk tot uiterlijk zondag 
9 juni 24.00 uur, maar om zeker te zijn 
van deelname kun je dat natuurlijk be-
ter eerder doen. Het toernooi staat ge-
publiceerd op www.toernooi.nl. Hier 
kun je je ook opgeven. We hopen na-
tuurlijk weer, net als de vorige jaren 
het geval was, op een grote deelname.  
 
 

WEER DUBBELE OVERWINNING CCW
WILP.- CCW heeft zich met de resultaten 
in de afgelopen twee wedstrijden verze-
kerd gezien de stand op de ranglijst van 
een plek in de nacompetitie, waarin het 
op 2 juni in een alles of niks wedstrijd 
een gooi mag doen naar een plek in de 
vierde klas. Donderdagavond 9 mei in 
de ontmoeting met Emst kon dit al veilig 
worden gesteld als er niet verloren zou 
worden, iets wat de ploeg in 2019 nog 
niet gedaan had en dus ook niet gebeur-
de. Al na twee minuten was het Mark 
Wolters die de score opende, niet veel 
later gevolgd door een doelpunt van Bart 
Keurhorst en dat betekende na 10 min. 
als 2-0. Emst deed na dit doelpunt iets 
terug toen hun spits iets attenter was als 
enkel CCW verdedigers nadat Joris een 
inzet niet onder controle kreeg, 2-1. Het 

was echter Luuk Jansen, die met z’n eer-
ste goal in het eerste de 3-1 binnenkopte 
uit een goed genomen vrijschop. Hierna 
was het weer de beurt aan Emst al ont-
ging het arbitrale duo dat de maker van 
dit doelpunt zeker drie meter buitenspel 
stond. Op slag van rust mocht Bart Keur-
horst nog een keer aanleggen voor een 
vrij schop, en mede door het inmiddels 
kletsnat geworden veld was de doelman 
van Emst kansloos op diens inzet, 4-2, dit 
was tevens de rust stand, In de tweede 
helft duurde het tot een kwartier voor 
tijd alvorens weer werd gescoord en het 
was Mark Wolters die aan het eind stond 
van een goedlopende aanval, 5-2. In de 
laatste minuut scoorde Emst ook nog 
een keer, 5-3, maar dit was louter voor 
de statistiek en won CCW toch vrij een-

voudig deze wedstrijd waar vooraf wel 
wat tegenop werd gekeken.

Zondag middag moest CCW naar IJssel-
streek, een ploeg waar nog nooit gewon-
nen werd, maar ook deze ploeg kon CCW 
nu geen pijn doen en werd met maar 
liefs 6-0 gewonnen door drie doelpunten 
van Mark Wolters, twee keer Tim Alferink 
en één keer Job Bruntink. Door deze re-
sultaten heeft CCW nu de tweede plek 
op de ranglijst stevig te pakken alsmede 
de bovenste plek in de tweede periode, 
waarvoor één punt uit de laatste twee 
nog te spelen wedstrijd ook volstaat om 
die voor zich op te eisen. Aanstaande 
zondag de laatste thuiswedstrijd van 
dit seizoen tegen SDOL, aanvang weer 
14.00 uur

EREMETAAL VOOR TAFELTENNISTALENTEN
TRIAS JEUGD GOED OP DREEF BIJ DE NK

TWELLO.- Al eerder in dit tafeltennissei-
zoen hadden Femke van Schaik, Mayra 
Monincx, Thomas Wijnhout, Nienke 
Wijnhout en Floortje Gerritsen van ta-
feltennisvereniging TRIAS zich geplaatst 
om deel te nemen aan de Nederlandse 
Jeugd Kampioenschappen B. Deze werd 
afgelopen weekend gespeeld in Nijme-
gen. Zaterdagochtend werd er al vroeg 
ingespeeld voor een goede voorberei-
ding op het toernooi. Gelukkig zat de 
spirit er om 9:30 uur goed in en werd de 

ene na de andere pot gewonnen van te-
genstanders uit het hele land. Desalniet-
temin, eindigde het voor Femke (junior) 
en Mayra (kadet) bij de kwalificatiepoule 
voor de kwartfinales. Thomas (pupil), 
Nienke (pupil) als Floortje (welp) wisten 
zich wel te plaatsen voor het hoofdtoer-
nooi. Thomas verloor in de kwalifica-
tiepoule slechts één partij en stoomde 
daarna met overmacht, via de kwart en 
halve finale, door naar de finale van het 
toernooi. Daar verloor hij van een ster-

ke speler uit Huissen en werd tweede. 
Nienke bereikte de halve finale bij de 
meisjes pupillen, maar had een zware 
dobber aan haar tegenstander. Ondanks 
goed spel en doorzettingsvermogen, lukt 
het haar niet om de pot naar zich toe te 
trekken. Echter wel een verdiende derde 
plaats. Floortje was de meest verras-
sende speelster dit weekend. Het lukte 
haar om zich als laatst geplaatste speler 
van het welpentoernooi toch te plaatsen 
voor een plek in de kwartfinale. Hiervoor 
versloeg zij vier hoger geplaatste speel-
sters. Daarna werd de kwartfinale in een 
vijfde game met slechts twee punten ver-
schil beslist met Floortje als winnaar. Na 
deze zenuwslopende en vermoeiende 
wedstrijd moest Floortje in de halve fina-
le uiteindelijke haar meerdere bekennen 
aan de latere winnares van het toernooi. 
Met drie keer eremetaal, één zilveren en 
twee bronzen plakken, was TRIAS al su-
per trots op haar jeugd. Echter, met dit 
eremetaal plaatsten Thomas, Nienke en 
Floortje zich ook voor het A-toernooi op 
zondag 12 mei bij de top 15 van Neder-
land. Uiteraard waren zij ook hier van de 
partij. Op het allerhoogste niveau verras-
ten Thomas en Floortje wederom door 
ook hier nog een wedstrijd naar zich toe 
te trekken. Alle TRIAS-talenten hebben 
een goede indruk achtergelaten. 

FOUTEN NEKKEN SV TWELLO TEGEN TKA
TWELLO.- Kans op kans lieten de spelers 
van sv Twello liggen en als je dan zelf ver-
dedigend zulke fouten maakt is het logisch 
dat je na 90 minuten met lege handen 
staat. Vanaf het begin was TKA dreigend 
via Emre Akcagoz en Evrin Cetin. Lang 
duurde dit evenwel niet. De thuisploeg 
nam steeds meer de touwtjes in handen. 
Een prachtig schot van Tim Evers ging 
rakelings naast en een voorzet van Max 
Smaal werd van de doellijn gehaald door 
een verdediger. Er kwam steeds meer 
druk van de thuisploeg en TKA loerde 
op de counter. Geen vuiltje aan de lucht 
zou je zeggen. Toen in de 26ste minuut de 
verdediging van s v Twello niet resoluut 

ingreep kon Evrin Cetin zo maar 0-1 sco-
ren. Kort daarna schoot Tim Evers op de 
paal. De bal kwam voor de voeten van 
Max Smaal en de 1-1 stond op het score-
bord. De periode daarna was puur voor 
de thuisploeg. Tim Evers verscheen oog in 
oog met keeper Alpay Yuzgec maar deze 
redde knap. Even later krulde Max Smaal 
de bal over de keeper heen maar ging de 
bal net naast. Ruststand 1-1. De thuisploeg 
had verzuimd afstand te nemen van TKA.
Direct na rust krulde Emre Akcagoz de bal 
boven in de hoek, maar keeper Jay Koster 
redde goed. Daarna was s v Twello weer 
aan de beurt. De kansen werden niet ver-
zilverd. In de 65ste minuut gaf Jorden Roe-

terd een sublieme pass op Max Smaal 2-1. 
Nu had de thuisploeg door moeten druk-
ken. De wedstrijd op slot moeten gooien. 
Een heel aantal kansen om te scoren maar 
de scherpte ontbrak. In de 73ste minuut 
werd een uittrap van keeper Alpay Yuzgec 
totaal verkeerd beoordeeld en scoorde 
Emre Akcagoz simpel 2-2. Wedstrijd gelo-
pen. Nee, zeker niet, maar ook nu waren 
alle kansen niet aan de spelers van sv 
Twello besteed. Wel aan TKA. In de 84ste 
maakten de gasten wel weer heel simpel 
2-3. Wat de spelers van de thuisploeg ook 
probeerden het wilde niet lukken. Een ne-
derlaag die sv Twello geheel aan zichzelf 
te danken heeft. Jammer zo te verliezen.

SPORT 
NIEUWS
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HOE VERWERK JE EEN 1-3 OVERWINNING?
VOORST.- Na een week met veel regen 
belooft de avond van 10 mei droog te 
worden; de zon schijnt zelfs. Tegen de 
achtergrond van een groene oase, een 
prachtige omgeving speelt het gemengd 
dubbel 35+ team van Voorst uit bij TV Die-
ren. De dames dubbel met Yvonne Wou-
terse en Gerda Lammers wordt relatief 
eenvoudig gewonnen met 3-6 en 3-6. Bij 
de herendubbel gaat het er veel spannen-
der aan toe en zijn de spelers meer aan 
elkaar gewaagd. 

De eerste 3 games worden meteen ge-
broken en beide teams zijn aan het zoe-
ken naar vastigheid in de opslag. Dieren 
komt op een 3-1 voorsprong in de eerste 
set, maar Voorst vecht zich dapper terug. 
Rick Pierik en Jurriaan Ekkers doen hun 
uiterste best om de set naar zich toe te 
trekken, maar op de belangrijke punten 
gaat het steeds net mis. Ballen die uit 
zijn worden toch geslagen, slimme bal-
letjes aan het net worden wonderlijk ge-
red door de mannen van Dieren en over 
de veld bezetting hebben de Voorster 
mannen discussie. Dit leidt tot spanning 
in het team en helaas, totaal onnodig, 
wordt de eerste set, na een 5-5 tussen-
stand met 7-5 verloren. In de tweede set 
is de start nog goed, maar daarna loopt 
het helemaal spaak. Lichte irritatie tus-
sen de spelers, pech en soms een prima 

servicebeurt van Dieren resulteert in 6-1 
voor hen en dus winnen zij de herendub-
bel. Hier had het tweede punt van Voorst 
eigenlijk een feit moeten zijn. Halverwege 
staat het nu 1-1. En daar baalt de schrijver 
(J.E.) iets te duidelijk van; frustratie vanuit 
fanatisme, zo graag willen, zeker als je 
merkt dat het er absoluut in had gezeten, 
maar dat eigen falen in het team je de das 
heeft omgedaan. 

In de gemengd dubbelwedstrijden laat 
Voorst zien waar toe het in staat is. Gerda 
Lammers en Henry Bossenbroek laten 
op een moeilijk te bespelen ondergrond 
weinig heel van hun tegenstanders. Met 
goed samenspel en de befaamde vlakke 
slagen van Gerda wordt het eenvoudig 
1-6 en 2-6. In de andere gemengd dubbel 
gaat het aanvankelijk ook bijzonder goed 
en staat Voorst snel op een 0-5 voor-
sprong. Rick Pierik speelt aan de zijde van 
Margreet Bossenbroek met meer rust 
en vertrouwen en ze winnen met 2-6 de 
eerste set. In de tweede set gaat echter 
stroever, Margreet verspeelt haar opslag 
aan het begin van de set en Dieren gaat 
opeens beter draaien. Er komt meer te-
genstand en daardoor ook weer foutjes in 
ons eigen spel. Dieren wint de set uitein-
delijk met 6-4 en dus spelen we de super-
tiebreak. In deze tiebreak staat Margreet 
als stabiele factor weer op en trekt samen 

met Rick het derde wedstrijdpunt binnen 
en we winnen met 1-3 uit bij Dieren.

Een overwinning waar je dan gemixte ge-
voelens aan overhoudt, omdat je eigen 
inbreng samenvalt met het enige verlies-
punt van de avond. De heren hebben de 
onenigheid overigens weer bijgelegd en 
zullen de volgende keer uit een ander 
vaatje moeten tappen voor een beter re-
sultaat.

Volgende week als runner-up naar de 
koploper uit Klarenbeek, De Zweepslag 1, 
die tot nu toe alles heeft gewonnen.
De andere vrijdagavond teams speelde 
hun wedstrijden ook uit en het gemengd 
dubbel 17+ team ging spijtig genoeg 
met 3-1 onderuit tegen Het Elderink, de 
trotste koploper. Tweemaal een supertie-
break verloren, dus er had zo maar meer 
in kunnen zitten. Het dames dubbel 17+ 
team is aan een opmerkelijke opmars 
begonnen. Na twee gelijke spelen en één 
winstpartij werd ook de Sprenkelaar 1, uit 
Apeldoorn, aan de kant gezet met maar 
liefst 0-4 en daardoor staan de dames 
nu fier aan kop. Volgende week 17 mei 
weer drie uitwedstrijden voor de teams 
en voldoende sportieve kansen om een 
overwinning te behalen, want dat blijft in 
hun ogen toch het voornaamste doel van 
het spelletje!

HANDBALDAMES SC 
KLARENBEEK WINNEN BEACH 
HANDBALTOERNOOI BATHMEN

KLARENBEEK / BATHMEN.- De Klarenbeekse handbal dames 1 hebben op 
zondag 12 mei voor de tweede keer op rij het Beach handbaltoernooi in Ba-
thmen gewonnen. Nadat de handbaldames de poulefase ongeslagen door 
kwamen, wisten ze ook de spannende kwart- en halve finale te winnen. De 
halve finale werd gewonnen in de laatste seconden!
 
De finale tegen Broekland ging eerst ge-
lijk op, maar daarna wist Klarenbeek de 
voorsprong te pakken. Zo ging de beker 
voor de tweede keer op rij mee naar Kla-
renbeek. 
Op zaterdag 11 mei waren de jeugd-
teams aan de beurt. Zij waren met vier 
teams vertegenwoordigd in Bathmen; de 
F1, E1, D1 en D1 speelden eerst in een 
poulefase waarna drie van de vier teams 
doorgingen naar de kwartfinale.

De E1 eindigde op een knappe derde 
plaatse, de D2 werd helaas in de kwart-

finale uitgeschakeld door Holten D1 (de 
latere winnaar van het toernooi).
De D1 wist de halve finale na een golden 
goal te winnen maar verloor helaas de fi-
nale met 16-15 van Holten. Vanaf volgen-
de weekend zal er (bijna) ieder weekend 
ook een Beach toernooi in Klarenbeek 
plaatsvinden. Zie de website van Sc Kla-
renbeek voor meer informatie hierover.

Zondag 19 mei speelt dames 1 vanaf 
11.00 uur wedstrijden op het Klaren-
beekse zand. Uiteraard kunnen de da-
mes dan support gebruiken.
 

ACTIVIA LAAT HET AFWETEN 
TEGEN VAASSEN
TWELLO.- Na de gewonnen wedstrijd 
van donderdag tegen de Witkampers 
was lijfsbehoud voor Activia 1 nabij maar 
in de wedstrijd van vandaag tegen Vaas-
sen wist de ploeg niet het daarvoor be-
nodigde resultaat te behalen. Of het 
toch wat vermoeidheid was na de ener-
gie vretende pot van donderdag of het 
ontbreken van met name de aanvallend 
vaak belangrijke spelers vandaag: feit is 
dat de ploeg heel veel moeite had om 
daadwerkelijk in de wedstrijd te komen. 
Gedurende een minuut of 70 werd er 
vooral achter de tegenstander en de fei-
ten aangelopen en die tegenstander was 
vandaag goed genoeg om het hen aan-
geboden initiatief met beide handen aan 
te nemen. Wellicht had het anders kun-
nen lopen als één van de weinige kansen 
in de openingsfase was benut (Wouter 
schoot hard via de handen van de keeper 
op de lat); dat had de ploeg misschien 
over het dode punt heen geholpen. De 
eerste goal viel echter aan de andere 
kant (knullig zoals de enige verdediger 
tegen de andere aan schoot waarna de 
tegenstander een vrije kans kreeg). Deze 
0 – 1 was ook de ruststand. Niet lang na 
rust werd het 0 – 2 en opnieuw zag dit er 
ongelukkig uit. Een opeen schakeling van 

foute passes, aannames en keuzes gaf 
een Vaassen speler een vrije schietkans 
van randje 16 en hij wist de hoek achter 
Danny Blanken te vinden. In de laatste 20 
minuten wist Activia eindelijk wat druk op 
het doel van de tegenstander te ontwik-
kelen en via de voet van Guus Leerkes 
werd de stand op 1 – 2 gebracht. Hierna 
kreeg Activia via de ingevallen Glenn Aal-
derink nog een enorme kans op de ge-
lijkmaker (keeper was uitgespeeld maar 
het schot werd gekeerd door één van de 
verdedigers op de lijn) en omdat Vaassen 
aan de andere kant enkele uitgespeelde 
kansen liet liggen was de slotfase span-
nend. Gescoord werd er echter niet meer 
en zo boekte Vaassen een over de hele 
wedstrijd verdiende overwinning. Om 
nacompetitie te ontlopen moet Activia 
alleen Albatross nog voor zien te blijven. 
Heeten en Zwolle kunnen ons niet meer 
voorbij. Het verschil is vijf punten dus als 
Activia de laatste twee wedstrijden ver-
liest en Albatross wint ze beide dan is het 
niet de ploeg uit Ugchelen maar Activia 
dat de competitie ongewenst verlengd 
zal zien worden. Volgende week op het 
programma: Activia tegen Albatross. Dat 
wordt dus weer een belangrijk en span-
nend potje. 

GESLAAGDE EDITIE 10 OVER ROOD
TEUGE.- Met een vol deelnemersveld werd 
er maandagavond 6 mei afgetrapt voor 
het jaarlijkse 10 over rood toernooi. De 
ruim 100 deelnemers, die in vier avonden 
plaatsing moesten afdwingen voor de fi-
nale poule op vrijdag 10 mei, maakten er 
weer een spannende week van. Door het 
uitvallen van een paar spelers stroomden 
er diverse biljarters van de thuisvereniging 
in, die naast het organiseren toch nog even 
het groene laken op moesten. 
Na de zenuwslopende halve finale waren 
de 10 finalisten bekend. Naast een paar 
bekende topspelers uit de regio, werd het 
deelnemers veld aangevuld met maar liefst 
vijf spelers die een band met Teuge heb-
ben. Naast twee Doorstoters, Jonni Smeenk 
en Ronny Huiskamp waren ook Willy Ha-

gen, Kees van de Poll en onze nieuw top-
speler Anno Nijhof vertegenwoordigt in de 
finale. In de vijfde beurt leek de beker naar 
Ronny Huiskamp te gaan, maar bij het ma-
ken van de negende carambole ging hij de 
mist in. Een maakbare bal werd gemist en 
Richard Schiphorst, spelend bij De Hofnar 
in Apeldoorn kreeg het plotseling op zijn 
heupen. In dezelfde beurt trok hij de over-
winning naar zich toe met een serie van ze-
ven!  Een beurt later was Bert van Maanen 
er ook klaar mee en pakte het zilver. De 
laatste plaats op het ere schavot  ging 
toch nog naar Ronny Huiskamp. Even leek 
het nog mis voor hem te gaan want Jonni 
Smeenk sleepte er nog bijna een barrage 
uit. Hij miste helaas, waarschijnlijk door de 
spanning, de laatste carambole.

EEN EIGEN KRANT LATEN MAKEN?
VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.

MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91



Voorsternieuws

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

elke vrijdagmiddag in Twello

Kom en proef de sfeer

VERMISTE EN GEVONDEN HUISDIEREN
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.

Vermist 
Lapjespoes, rood op de kop en oren, 
zwarte vlek langs de oren, zwart met wat 
rood op de rug, lichtrode staart met don-
kere ringen, witte snuit, borst, buik en 
poten, rode halsband  met bel en koker-

tje en een grijze vlooienband: Meermui-
denseweg, Twello.
Valkparkiet, grijze kuif, oranje wangetjes, 
niet tam: Biezematen, Klarenbeek.

Gevonden
Zwarte poes, linkerbovenlip wit, zwarte 
vlek op de kin, witte buik en poten zwar-
te vlek op de rechtervoorpoot, op de 
achterpoten het zwart wat doorlopend: 
Deventerweg, Wilp
Zwart poesje: Sluinerweg, Wilp.
Poes, veel wit met zwarte en rode vlek-

ken, vrij klein: Middendijk, Nijbroek.

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de 
Biezematen in Klarenbeek.

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

Printen, drukwerk, 
afwerking, ontwerp & 
gelegenheidskaarten

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

Grote komkommers

1.00
Sinaasappels vol sapHollandse aardbeien

3.003.00 3 kilo3 dozen 2 stuks

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

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!

amandelmeel 
1000 gram

amandelen met vlies 

hazelnoten met vlies cranberrys

pinda’s dadels king salamo 

sultana rozijnen 

10.0014.99
14.99 10.00
6.99 10.00

4.99

1000 gram

1000 gram 1000 gram

1000 gram 1000 gram

1000 gram

099 199399 
2 STUKS PER STUK

HOLLANDSE KOMKOMMER ZOETE WATERMELOEN NU WEER VOLOP VERKRIJGBAAR 
- WILDE PERZIKEN
- NECTARINES
- PERZIKEN
- ABRIKOZEN

NIEUWE OOGST MANDARIJNEN
‘ZOET, VOL SAP EN ZONDER PIT’

20 STUKS

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


PAGINA  35 WOENSDAG 15 mei 2019 Voorsternieuws

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

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’

TWELLO
Gea Venema, elke donderdagmiddag 
van 14:30  tot 15:30 uur, gemeentehuis.

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 Dorps-
huis de Pompe. Voorst: 20:00 tot 20:30 
uur Dorpshuis Voorst.

NIJBROEK/TERWOLDE 
Wilco Jansen, op afspraak

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 ope-
ningstijden kunt u terecht bij Dienst 
Apotheek Salland, gevestigd in de cen-
trale hal van het Deventer Ziekenhuis. 
Tel. 0570 53 65 05.

TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het antwoordap-
paraat van uw tandarts afluisteren. 

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde Bonhof-
Dijkhof Tel: 0571-275503 of www.deei-
ber.nl 
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg

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, Tuin-
straat 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, E-
mail: info@sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishou-
delijke verzorging, jeugdgezondheids-
zorg, dieetadvisering 088-1263126. 24 
uur per dag bereikbaar.
GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dag-
besteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer 
informatie: www.gelderthuiszorg.nl
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst en 
is 24 uur per dag bereikbaar via tel. 0571 
28 36 00. Meer informatie: www.trimenzo.
nl. Bezoekadres: de Martinushof, Sint 
Maartenserf 85 in Twello

BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com

DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van nood) 
en over de producten en diensten van 
de Diabetesvereniging.

SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag van 
13.00-16.00 uur in het Kulturhus Jacht-
lustplein 11, Twello

MEE VELUWE 
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus 
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. Tel. 
0570 74 51 11. Voor meer informatie 
www.meeveluwe.nl 

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren zaterdag 
10.30-11.30 uur. Voor spoedgevallen 
24 uur per dag bereikbaar 0571 27 26 
24. 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

DIERENKLINIEK DE IJSSELVALLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en paar-
den. Voor spoeddienst 24 uur per dag 
bereikbaar 055-3669286. Kopermolen-
weg 11 Klarenbeek. www.dierenkliniek-
ijsselvallei.nl

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

Een woning 
aankopen?  
Zoekt u een woning in de Stedendriehoek Deventer-
Apeldoorn-Zutphen? Vertrouw dan op de expertise
van ons kantoor als aankoopmakelaar. Wij maken de
tijd voor u en vinden samen met u de juiste woning
tegen de juiste prijs, zonder dat u zich druk hoeft
te maken om de juridische of bouwkundige zaken.
Met onze jarenlange kennis van de lokale woning-
markt behalen wij een optimaal resultaat in de 
onderhandelingen. En betaalt u niet teveel. Dat
geeft u vertrouwen bij zo'n belangrijke aankoop.
Een nieuw huis wordt ook uw thuis. Dan laat u
toch niets aan het toeval over?
Interesse? neem dan contact met ons op voor 
meer informatie! 

E I G E N T I J D S     B E T R O K K E N      T O O N A A N G E V E N D     D I C H T B I J     T R A N S P A R A N T     H E R K E N B A A R

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello  � Telefoon (0571) 273377  � info@vdbeltmakelaars.nl  � www.vdbeltmakelaars.nl
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Zondag 19 mei 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 uur 
en 14.30 uur s. B. v/d Heiden.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. 
Timmer, gez. dienst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 15.00 uur ds. 
C. de Pater. 
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. Staal-
duine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 uur, 
ds. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 uur, 
ds. Visser.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Timmer, 
gez. dienst Klarenbeek.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Kl. Kra-
nenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Timmer, 
gez. dienst in Klarenbeek.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, pastoor Hermens. Kerk eveneens 
geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te Zut-
phen, 10.00 uur, ds. P. Admirant, 17.00 
uur ds. P. den Admirant.

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 – verzoekpla-
tenprogramma.

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

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

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

PUNTJE

DIERENASIEL DE KUIPERSHOEK, KUIPERSDIJK 11, KLARENBEEK, 055-5068600
WWW.OVERGELDER.DIERENBESCHERMING.NL

ZOEK DE BAAS!

VONDELING ZIPPER
Zipper is bij ons binnengekomen als vondeling. He-
laas bleek al snel dat hij een zere poot had. Daar is 
hij nu van herstellende. Windhonden zijn van nature 
afwachtende, geduldige , rustige bankhangers. Deze 
rust heeft heeft hij op dit moment nog niet. Hij zal 
nog een hoop moeten leren en  als hij zijn energie 
kwijt kan, wellicht dat hij dan graag op de bank wil 
liggen. Als hij hersteld is van zijn blessure heeft hij be-
hoefte aan lange wandelingen om zijn energie kwijt 
te kunnen. We weten niet of hij met katten en/of kin-
deren kan en of hij alleen thuis kan zijn. Met andere 
honden is hij wisselend dus indien er een andere 
hond in huis is zal er gekeken moeten worden of er 
een klik is. Wie gunt deze mooierd een mooi thuis?

Reactie week 19.
Deze kiosk ’De Sport’ stond op rechter hoek van Marktstraat tot 1930. Van de familie de Winter. Zij bewoonden het 
rechts ernaast gelegen huis ,,Dorpzicht’’ aan de Dorpstraat in Twello. Op de foto zien we mevrouw de Winter met 
haar dochter Riek Hofman-de Winter en haar kleinzoon. Veder kwam er geen reactie.

mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com


Volkoren brood
Per stuk van €2.35 voor 

Diverse soorten 400 gram broodjes
Per stuk van €1.40 / €1.45 

Rogge rozijn rustiek
Een mix van tarwe en roggebloem gevuld met rozijnen. 
Per stuk van €2.79 voor

Kaneelplaatkoek      

Appelrotsjes
Heerlijke bolletjes gevuld met appel en kaneel.
Zak 6 stuks van €2.40 voor

Appelplaatcake    NIEUW   

   NIEUW   

Uit eigen bakkerij
Ook deze week weer heerlijke aanbiedingen uit eigen bakkerij

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag 
15 mei t/m dinsdag 21 mei 2019

2
15% korting
15% korting

1
2

2
10

45

00

15

175Iedere vrijdag en zaterdag in mei: 
1/2 krentenbrood 
Van €1.95 voor

Wegens groot succes

Extra afhaal en verkoop van het boek: 

Gemeente Voorst 1818-2018 van de 

oudheidkundige kring Voorst 

Bij voorinschrijving kost het boek €15.00 euro

Bij losse verkoop is de prijs €17.50 euro 

Wij zitten vrijdag 17 mei achter in de supermarkt 

van Jumbo Binnendijk van 15:00 tot 19:30 uur 
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