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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

Riolering Specialist Twello
Oude Rijksstraatweg 23
0571-271673
info@rioleringspecialisttwello.nl

• Riool ontstoppingen

• Riolering detectie

• Riolering aanleg

• Riolering vervanging

• Camera inspectie

0571 - 27 15 14 . WELKOM@TAVERNE-TWELLO.NL

Elke dag geopend voor:

LUNCH, BORREL 

& DINEREuropaweg 216  Apeldoorn
T (055) 521 16 46

E  info@ambiancedekazon.nl

ZONWERING 
ROLLUIKEN 
RAAMDECORATIE 
TERRASOVERKAPPINGEN
HORREN

www.ambiancedekazon.nl

TwelloTwello

Voor een waardig afscheid 
van uw huisdier!

T  0571-700518  
W www.hcde.nl 

Huisdieren
crematorium 

De Engelenburg

VIERHOFSTEDENTOERNOOI MOET IN NIEUWE OPZET EN ONDER NIEUWE NAAM ALLURE VAN WELEER TERUGKRIJGEN

EERSTE ‘FESTIVALEDITIE’ VOLLEYBALEVENEMENT OP 10 EN 11 JUNI

Foto: Diana van Rijn

Door Rudi Hofman

TWELLO - Lowlands krijgt serieuze con-
currentie van Twellolands. Nee hoor, 
grapje. De organisatoren van het voor-
malige Vierhofstedentoernooi hebben 
voor de naam Twellolands (VHT) gekozen, 
omdat zij een festivalsausje willen gooien 
over het volleybalevenement op 10 en 11 
juni bij SV Voorwaarts. Dit meldden zij al 
in februari, maar nu maken zij in Voorster 
Nieuws de voorlopige balans op.

Het ooit roemruchte en grootschalige 
Vierhofstedentoernooi heeft dringend 
behoefte aan een nieuwe impuls. Aan de 
40ste editie in 2019 deden 60 teams mee, 
terwijl dit er vijftien jaar geleden nog 210 
(!) waren, weet Belinda Berendsen. Zij 
is samen met Kim Horstink en Arnold 
Voortman aangeschoven voor een inter-
view over Twellolands (VHT). De drie vol-
leyballers zijn onderdeel van de zeven-
koppige organisatiecommissie. Die weet 
zich gesteund door enkele personen die 
hand- en spandiensten verrichten.

Nieuw jasje
Bij de organisatie komt heel veel kijken. 
Arnold geeft eerlijk toe dat hij dit heeft 
onderschat. Alle hulp is dan ook van 
harte welkom. Begin dit jaar hakte het 
organisatiecomité de knoop door om in 
juni voor de 41ste editie van het Vierhof-
stedentoernooi te gaan. Maar dan wel in 
een nieuw jasje, namelijk in festivalsfeer!
“We willen origineel zijn, zodat we ook 
meer teams van buiten Twello kunnen 
aantrekken”, zegt Arnold. “Het moet een 
evenement voor het hele gezin worden”, 
vult Kim aan. “Vandaar dat we zorgen 

voor een springkussen, schminken en an-
dere verrassende activiteiten voor kinde-
ren. Wij gaan het geheel aankleden met 
sfeervolle verlichting, statafels, een cock-
tailbar, enkele foodtrucks en livemuziek.” 

Scholierentoernooi
De eerste speeldag, vrijdag 10 juni, be-
gint met een door Voorst Actief opgezet 
scholierentoernooi. Hieraan kunnen 
teams van alle basisscholen (groep 5 
tot en met 8) uit de gemeente mee-
doen. Dit toernooi duurt van 15.30 tot 
18.00 uur. Met het oog op het komende 
WK Volleybal voor vrouwen krijgt elk 
veld de naam en nationale vlag van een 
deelnemend land.
Rond 19.00 uur gaat die vrijdag het leer-
krachtentoernooi van start waarvoor 

zich al ongeveer 25 teams van scholen 
uit de Stedendriehoek hebben inge-
schreven. Op het podium voor de kan-
tine van Voorwaarts draait die avond 
een DJ.

Volleybal en beachhandbal
Twellolands (VHT) gaat zaterdag 11 juni 
vanaf 9.30 uur verder met het reguliere 
volleybaltoernooi waarvoor talrijke vel-
den - waaronder drie mobiele - worden 
geprepareerd. Voor de muziek tekenen 
singer-songwriter Wieger en de Neder-
landstalig zingende Benny. ’s Avonds 
speelt de band Flavour. Op de beach-
velden van Voorwaarts worden over-
dag kwalificatiewedstrijden gespeeld 
voor het NK Beachhandbal.
Voor het volleybaltoernooi hebben zich 

inclusief de jeugd al bijna 100 teams 
aangemeld. Streven is in enkele ja-
ren uit te groeien naar minimaal 150 
teams. Voorheen lag de nadruk op re-
creatief volleyballen, de organisatie wil 
toewerken naar 50 procent recreatie en 
50 procent prestatie, zodat het publiek 
ook van voldoende volleybal op niveau 
kan genieten. Belangrijke voorwaarde 
is wel dat het droog is…

Vast moment
Twellolands (VHT) moet een evenement 
worden op een vast moment in het jaar 
waar geen enkele volleyballiefhebber in 
de wijde regio omheen kan. Inschrijven 
voor de eerste ‘festivaleditie’ kan nog 
tot en met 27 mei op: 
www.vierhofsteden.nl. 

CAMPINA OPEN BOERDERIJDAGEN
WILP-ACHTERHOEK.- Tijdens de Cam-
pina Open Boerderijdagen zetten 76 
boerenfamilies de staldeuren open voor 
het publiek. Het is de vijftiende keer dat 
Campina de Open Boerderijdagen or-
ganiseert en mensen de kans geeft om 
kennis te maken met het boerenleven. 
Op de vrijdag na Hemelvaart (27 mei) en 
Tweede Pinksterdag (6 juni) is er voor 

jong en oud van alles te beleven op het 
boerenerf: van een boerderijrondleiding 
tot leuke en leerzame spelactiviteiten. 
Zo laat de boer zien hoe de melk van de 
grazende koeien in de wei terechtkomt 
in het glas thuis op tafel.

In Wilp-Achterhoek doet Boerderij De 
Elshof, van de familie van de Kamp ook 

mee. Op Tweede Pinksterdag kunnen 
belangstellenden hier terecht tussen 10 
en 16.00 uur. Er is van alles te zien en te 
beleven voor het hele gezin en de toe-
gang is helemaal gratis. Meer informatie 
op: www.campina.nl/boerderijdagen 

DE ZONNEBLOEM 
TE GAST OP 
VRIJDAGMARKT EN 
TWELLO CENTRUM
TWELLO.- Op vrijdagmiddag 20 mei 
a.s. hebben de marktondernemers 
van de markt in Twello leden met be-
geleiders van de Zonnebloem in de 
gemeente Voorst uitgenodigd voor 
een bezoek aan de vrijdagmarkt en 
Twello centrum. Het is al weer enige 
jaren geleden, ook door tussenkomst 
van corona, dat de Zonnebloem te gast 
was op de Markt in Twello.
Om 14.30 uur worden de leden met 
begeleiders ontvangen met een ko-
pje koffie/ thee met wat lekkers om 
daarna een rondje over de markt te 
maken waar hier en daar een proeverij 
aanwezig zal zijn en een aangeboden 
waardebon kan besteden. Ook bestaat 
er de mogelijkheid om het centrum van 
Twello te bezoeken waar om plm.15.30 
uur op het Dorpsplein een verrassing 
van de ondernemers van het Twello 
Centrum staat te wachtten. De middag 
wordt rond 16.30 uur afgesloten met 
een drankje op het Marktplein.

slapen & wonenTwelloseweg 79, Terwolde  |  T 0571 29 06 41 
www.de-grutter.nl

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

Meer dan 40 
scootmobielen 
op voorraad!

http://www.vierhofsteden.nl


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

Voorster Nieuws
Marktplein 5, 7391 DE  Twello, 
telefoon: (0571) 27 61 91

‘Het leven gaat verder, maar het gemis blijft’

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling en al het medeleven dat 

wij mochten ontvangen na het overlijden 
van onze lieve man, vader en opa

Henk Berends

Langs deze weg willen wij ook Dr. Spijker en 
Verian bedanken voor al hun goede zorgen.

 Gerda Berends-Franken
 Kinderen en kleinkinderen

Wouter Mondeel

een persoonlijke uitvaart
voor elk budget

Apeldoorn

U bent altijd welkom  
voor een open gesprek.  
 
Bel 055 - 357 44 72 of ga 
naar monuta.nl/apeldoorn.

“Vaste rots van mijn behoud”

Dankbaar en vervuld met 
mooie herinneringen, is rustig ingeslapen 

mijn lieve man, onze pa, trotse opa 
en overgrootvader

Christiaan Schouten
Chris

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Empe, 19 juli 1936  Voorst, 10 mei 2022

Hennie Schouten-Lubberts
    Marja en Maurice
        Christel en Redmar
        Rik en Ilse
    Agnes
        Calluna en Michael
        Emilio en Marjolein
    Gerdien en Jack
        Linda en Ralph
        Inge en Jeroen
        Rémon en Cachel
    Henri en Ellis
        Sil
        Fien
    achterkleinkinderen

Tuinstraat 51, kamer 138
7383 XC  Voorst

De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

Met veel verdriet hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze zwager en oom

Chris Schouten
Wij wensen Hennie, kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen 
veel sterkte.

Familie Lubberts

Intens dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
geven wij met verdriet kennis van het plotselinge overlijden 

van mijn lieve, levenslustige en inspirerende echtgenote, 
onze moeder, trotse oma en zus 

Willeke Jansen-Moonen
WILHELMINA MARIA AUGUSTA

Ze genoot tot het laatste moment van haar kleinkinderen 
en de mooie dingen in het leven. 

* Amsterdam, 5 juli 1945 † Deventer, 9 mei 2022

Twello  Wil Jansen

’s-Hertogenbosch   Leon Jansen en Marjon Jansen
Helmond  Babette van Vugt - Jansen en Gwen van Vugt
 Oscar
 Victor

Wijhe  René en Marianne Winkes - Moonen 
Zeewolde  Ed en Eugenie Jansen - Moonen
Twello Frans en Carla Smit - Jansen
Duisburg René Jansen en Brigitte Simon
Deventer  Myriam Jansen
Uden  Olaf en Annie Jansen - Dekker
Dordrecht  Jan-Piet en Hélène Boudewijn - Jansen

Thorbeckelaan 44, 7391 LB  Twello

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Gerrie Konijnenberg-Jansen 

Na een geduldig en dapper gedragen 
ziekte overleed zacht en kalm mijn vrouw, 
onze moeder, schoonmoeder en oma 

Het is goed zo 

De afscheidsplechtigheid heeft in 
besloten kring plaatsgevonden. 

5 Voorst Gem Voorst, 14 juli 1952 
c Deventer, 11 mei 2022 

Middenweg 38, 7384 BB Wilp 

Derk 

Jeroen 
    Vera en Damian 
    Maud 

Sandra en Remco 
    Rianne 
    Sanne 
    Joeri 

Ons bereikte het droevige bericht van het 
overlijden van ons erelid en oud voorzitter 

Chris Schouten
 

Hij was enkele decennia voorzitter van onze 
vereniging en wij gedenken het vele werk wat hij 

daarvoor gedaan heeft met diep respect. 

We wensen zijn echtgenote Hennie, haar 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het 

verwerken van dit verlies. 

Bestuur, leden en dirigent van 
Christelijke Gemengde Zangvereniging 

“Zingt den Heer” te Voorst

Groot is de leegte en het verdriet,
mooi zijn de herinneringen die hij achterliet. 

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, 
is van ons heengegaan mijn lieve zorgzame man, 

onze lieve pa, opa en opi

JJaann  CChhrriissttiiaaaann  HHiissssiinnkk
- Jan -

* Apeldoorn, 5 juli 1937 † Klarenbeek, 13 mei 2022

G.J. Hissink - Kruimer
Hans en Adrie 
    Madelon en Thomas, Tess
    Robin en Sathi
    Lizette en Edwin
Anja en Tonny 
    Dennis
    Michel en Daphne
    Eline 
Gerda en Fred 

Correspondentieadres:
Monuta Uitvaartzorg, t.a.v. familie Hissink
Veenhuizerweg 143, 7325 AK  Apeldoorn

Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen en ons te condoleren 
op donderdag 19 mei van 19.30 uur tot 20.15 uur in Het Boshuis, 

Kerkweg 2 te Klarenbeek.

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Onze bijzondere dank gaat uit naar huisartsenpraktijk Smit 
en Bogchelman en de medewerkers van Vérian 

voor de liefdevolle verzorging.

“Het is goed zo”

Verdrietig hebben wij afscheid genomen 
van zus, schoonzus en tante

Gerrie Konijnenberg -  
Jansen

Echtgenote van Derk Konijnenberg

 ✩ Wilp,  † Deventer,
 14-07-1952  11-05-2022

 Dinie en Gert Schuurman-Jansen
 Diane en Marcel Berends
 Job en Rik
 Bas en Ivonne Schuurman
 Nilmar en Quique

Marktplein 5, Twello | www.printandmore.nu | (0571) 27 61 91

Voorsternieuws
Print&more

Dé huis-aan-huis- krant van de gemeente 
Voorst e.o. en de praktische drukwerkwinkel 

dichtbij huis onder één dak in Twello



“Tot op het einde 
strooide Jan liefde als confetti.”

Jan stond voor iedereen klaar, dacht altijd 
aan anderen, gaf ons zijn onvoorwaardelijke 
liefde en inspireerde ons met zijn optimisme 
en levenslust.

Jan Kloosterboer
Terwolde, 22 juni 1950 Emst, 11 mei 2022

Ineke Kloosterboer-Beekman
    Stefan en Lauren Kloosterboer-Haenen
        Annalie en Eloïse
    Annemieke en Chester 
    Wolvekamp-Kloosterboer
        Zelda

Onze speciale dank gaat uit naar huisarts 
Wiechers voor zijn enorme betrokkenheid 
en Buurtzorg Epe Zuid voor hun liefdevolle 
verzorging. 

De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Fam. Kloosterboer
Hullandstraat 55, 8166 AS  Emst

Ontroerd hebben we afscheid moeten nemen 
van onze lieve broer en zwager 

Jan Kloosterboer
 Wilp: Toos Bessels-Kloosterboer
  Joop Bessels
 Driehuis: Dick Kloosterboer
  Jannie Kloosterboer-
  van Varenkamp
 Delden: Rianne Kloosterboer
  Bram Heuker 
  (in liefdevolle herinnering)
  Jan Brinksma
 Diepenveen: Ina Grooters-Kloosterboer
  Henk Grooters
 Terwolde: Eric Kloosterboer
  Thea Kloosterboer-Wesselink
  Neven en nichten

We hebben veel respect voor de wijze 
waarop hij en Ineke met zijn ziekte omgingen.

We zullen Jan heel erg missen.

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

Uitvaartverzorgster
Kimberley Teelen

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33
7391 WK 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.

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Samen plezier, samen op reis
samen een éénheid, samen eigenwijs

samen kwaad en samen goed
samen verdriet en samen weer moed

Nu verder zonder jou, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn 

Liefs uut de Vecht
Verbijsterd en verdrietig geef ik u kennis dat 

veel te vroeg en geheel onverwacht 
is overleden mijn allesie

Frank Kamphorst
in de leeftijd van 56 jaar.

Jolanda Kamphorst - Koers
Jax h
c c r

Geliefde zwager van Jeanette Koers

Liever geen bloemen. 

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 
19 mei van 19.30 tot 20.30 uur in Rouwcentrum
Rouwenhorst, Christiaan Geurtsweg 24 
te Apeldoorn.

De afscheidsplechtigheid en de begrafenis 
zullen op vrijdag 20 mei in besloten kring 
plaatsvinden.

Correspondentieadres: Jolanda Kamphorst
 Postbus 1325
 7301 BN  Apeldoorn

En toen werd het stil aan zee
zoveel vragen

antwoorden gaan met jou en de wind mee.

Met veel verdriet nemen wij afscheid van 
onze broer, zwager en oom

Frank Kamphorst
Willemien en Chrit
Bertus en Thea
Ans en Pieter
Martien en Dorien
Marian en Ed
Harrie †, 
Marian en Richard
Jan en Sienie
Ben en Thea
Riet en Jan
Ivo en Henk
Neven en nichten

Boerderij 
‘De Elshof’ 

 Zwarte Kolkstraat 22 
Wilp 

Openingstijden 
melktap 

dagelijks van 
08.00 - 21.00 uur

www.melktapwilp.nl

Nieuw: Boeren-Softijs!

MELK
Verse

M
E

LKTAP W

IL
PVERHUUR AGRARISCHE MACHINES

KIJK VOOR HET GEHELE AANBOD OP
WWW.FLIERMAN-WILP.NL/VERHUUR

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

Sierhekwerken 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.

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl



Schildersvakopleiding Zutphen is een Stichting die 29 jaar geleden is opgericht 
door de regionale Schildersbedrijven. Deze heeft tot doel om aankomende leerling schilders 
van niveau 1 tot niveau 4 op te leiden tot een aankomend vakman of vakvrouw, dit in nauwe 
samenwerking met de Schildersbedrijven. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon die ons team wil komen versterken en 
nodigen ook oud leerlingen uit om te solliciteren.

Wij vragen:
 •   Affiniteit met de verschillende doelgroepen.
 •   In bezit van pedagogische en didactische aantekeningen of bereid zijn   
      deze te halen.
 •   Flexibele werkhouding (i.v.m. voorlichtingen, workshops, cursussen, etc.).
 •   Gedegen theoretische kennis van het schildersvak. (minimaal niveau 3)
 •   Teamplayer.
 •   Communicatief vaardig.
 •   Werkervaring en kennis van de innovaties binnen de Schilders   
      branche.

Ons aanbod:
Binnen de Schildersvakopleiding Zutphen kun je naast veelzijdigheid, 
verantwoordelijkheid en veel ruimte voor eigen inbreng, rekenen op een 
goede salariëring volgens het CAO voor Schilders – afwerkings – en 
glaszetbedrijf. Tevens zijn er mogelijkheden om je door te ontwikkelen 
op deze functie d.m.v. cursussen en opleidingen. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
de heer H. Polinder Directeur Schildersvakopleiding Zutphen. 
088-0031600
In de vorm van een korte brief met C.V. zien wij graag je reactie 
tegemoet.

GEZOCHT! 
Praktijkinstructeur

(1 FTE)

Schildersvakopleiding Zutphen
Dreef 8a  -  7202 AG Zutphen
E-mail: zutphen@schildersvakopleiding.nl
www.OnderhoudNLopleidingen.nl/zutphen

De EchteBakker
Wil Gerrits

Rijksstraatweg 46, Wilp
Tullekensmolenweg 82, Lieren
gerrits.echtebakker.nl

Echt Authentiek 
Desembrood

NIEUW
in ons 

assortiment

Overheerlijk desembrood, gemaakt 
van de beste grondstoffen, puur natuur 

en bovenal ʻknisperendʼ lekker!

2e desembrood

50%
KORTING  

 Actie geldt voor al onze

desembroden.

Geldig van 16 t/m 21 mei

SUPER VERS
SUPER DICHTBIJ

Hoe korter de keten, hoe beter. Maar wat haal je waar? Hoe werkt het en wie 
doen er mee? Op superdieboer.nl vind je een overzicht van alle boerderijwinkels 
-en meer- in onze regio. De beste adressen voor super vers, superlekker eten!

superdieboer.nl

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.

Ben jij die enthousiaste pedagogisch
medewerk(st)er die het super leuk vindt om, 
samen met je collega’s, kinderen omhoog te 
helpen naar een stukje zelfstandigheid. 
Dit kan door samen de treden van de trap 
van Ut Trepke te beklimmen en hierna de 
begeleiding op de BSO voort te zetten? 
Zet nu die stap en solliciteer!

Voor meer informatie over ons bedrijf en de vacature kijk op de 
website www.ut-trepke.nl of bel ons even.

KDV Ut Trepke
Meeuwenbergweg 2, 7399 AN Empe, 
h.ruijsch@ut-trepke.nl/Tel.: 0575-503553

GEZOCHT GEZELLIGE COLLEGA

Marktplein 5, Twello | www.printandmore.nu | (0571) 27 61 91
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Print&more

Dé huis-aan-huis- krant van de gemeente 
Voorst e.o. en de praktische drukwerkwinkel 

dichtbij huis onder één dak in Twello
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Een aankoopmakelaar
heeft vele voordelen !

Bel voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak!

0571 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

AANKOPEN?

06 - 55 86 41 04
jb@joostbreden.nl

WWW.JOOSTBREDEN.NL
NIJVERHEIDSSTRAAT 36 | TWELLO

VERANDA OF
OVERKAPPING 

IN JE TUIN?
WIJ BOUWEN OP MAAT!

LOLLEBROEKSE CROSS BELEEFD 
PERFECTE 30STE EDITIE
WILP-ACHTERHOEK.- De tappunten 
rondom het rodeoparcours deden af-
gelopen zondag goede zaken. Het was 
warm, druk en gezellig op het terrein 
aan de Leemsteeg in Wilp-Achterhoek. 
Een biertje of een glaasje fris ging er wel 
in bij het massaal toegestroomde pu-
bliek. De weilenden rondom het rode-
oterrein dienden als parkeerplaats voor 
de bezoekers. `Ik kan me niet herinne-
ren dat we nog een extra wei moesten 
openstellen in al die jaren`, geeft Jan Tij-
huis aan. Samen met zijn collega`s wijst 
hij iedereen die komt kijken een par-
keerplaats.   Ondertussen komen in het 
rennerskwartier de eerste twaalf deel-
nemers bij elkaar om gezamenlijk de 
baan op te rijden. Nadat de wagens po-
sitie hebben gekozen klinkt het startsein 
en kan het gaspedaal ingetrapt worden. 
Tijdens de rodeo is het de bedoeling de 
concurrentie uit te schakelen. Er werd 
dan ook volop gebotst en gebeukt totdat 
er niet verder gereden kon worden. Wie 
het langst in de baan bleef en nog kon 
rijden, mocht later op de middag door 
naar de wrakkenmanche.  Verdeeld over 
17 rondes kwamen de wagens de baan 
op. 

Veiligheidsregels
Vanuit de jurywagen worden de ver-
richtingen van de heren en dames cou-
reurs bekeken. Ieder jurylid houdt twee 
wagens in de gaten en met behulp van 
de stopwatch worden de gereden tijden 
geregistreerd. De wagens die langer dan 
één minuut stilstaan binnen de baan 
zijn uit de race. Verder moeten alle deel-
nemers zich uiteraard aan de strenge 
veiligheidsregels houden. Botsen tegen 
de bestuurderszijde is uit den boze.   
Vanwege de jubileumeditie van de Lol-
lebroekse Cross was er een speciale 
`Back to the 90`s klasse.`In deze man-
che reden, naast populaire merken uit 
die jaren, ook een Renault Celtaquatre 
uit 1934 mee. Voor deze speciale man-

che hadden zich dertien personen opge-
ven. Vooraf kwamen ze de baan op en 
werden ze  voorgesteld door Party Harry 
die in een auto rond werd gereden op 
de baan. 

Grasmaaier
Aan de autorodeo deden zondag 100 
deelnemers mee. In de vroege ochtend 
kwamen ze al naar het terrein omdat 
de geprepareerde wagens eerst ge-
keurd moesten worden.  Volgens de 
organisatie is het cross-weekend per-
fect verlopen vol spektakel, gezelligheid 
en muziek. Wat 30 jaar geleden begon 
met 40 wagens is inmiddels geworden 
tot wat het nu is. Een pracht evenement 
waar zowel jong en oud plezier aan be-
leven.  Het weekend begon zaterdag 
met de Lollebroekse Cross. Ruim 150 
enthousiaste deelnemers hadden zich 
opgegeven. Met crossmotoren, brom-
mers, scooters en quads werd gereden 
op een 500 meter lange baan. Ook was 
er iemand die met een grasmaaier deel-
nam. De leeftijden varieerden in leeftijd 

van 5 tot 65 jaar en ze ontvingen na af-
loop allen een medaille. In de tent was 
het daarna feest met de DJ`s Laurens en 
Remco. Carnavalsvereniging De Lolle-
broek was blij na twee coronajaren weer 
een `normale` editie te kunnen orga-
niseren. Vorig jaar kon het evenement 
in aangepaste vorm doorgaan, maar in 
2020 was er geen Lollebroekse Cross. 
Het publiek was er ook wel weer aan toe 
en bezocht massaal het evenement. 

Uitslagen
1e prijs lichte klasse: Alwin Veldhuis, 2e 
prijs lichte klasse: Twan Oosthuizen, 3e 
prijs lichte klasse: Roy Linthorst.  1e prijs 
zware klasse: Mika Simons, 2e  prijs zwa-
re klasse: Michiel Jansen, 3e prijs zware 
klasse:  Erwin van Gurp. Klapper van de 
dag: Remco Beuwer,  Wrakkenmanche 
Licht: Etienne Beuwer, Wrakkenman-
che Zwaar: Philip Frederiks. Pre 90’s 1e 
ronde: Rick Rinkema, Pre 90’s 2e ronde: 
Jeroen Muller. Beste klapper Pre 90’s: 
Niels Ypelaar. Best Painted Car:Luca 
Straatman.

Juryleden langs de baan staan iets hoger en kunnen de race goed overzien. 

BERICHT 
APOTHEEK 
EN 
HUISARTSEN 
VOORST
VOORST.- Apotheek en huisartsen-
praktijk in Voorst zijn vrijdag 27 mei 
gesloten. Dit is de dag na hemelvaart. 
Voor spoed en zaken die niet kunnen 
wachten tot de volgende werkdag 
nemen de apotheekhoudende prak-
tijken in Wilp en Klarenbeek waar. 

ECHTPAAR VRIEZEKOLK-OVERZET 50 JAAR GETROUWD
GOUDEN PAAR GELUKKIG MET ELKAAR EN MET NAZATEN
KLARENBEEK.- Het was niet te missen 
dat vorige week dinsdag aan de Lariks-
weg18 alles in het teken stond van het 
50-jarig huwelijksfeest van Joop Vrieze-
kolk en Alie Overzet. De buurt liet zich 
niet onbetuigd en had de seniorenwon-
ing van Joop en Alie versierd met ballon-
nen en de gouden cijfers 50. Joop (75), 
en geboren in Brummen, en Alie (72) 
in het hoge Noorden Ferwerderadeel 
(Friesland) leerden elkaar kennen in een 
voor die tijd gebruikelijke uitgaansgele-
genheid n.l. de dansavond. Op Konin-
ginnedag in zaal Nijk te Eerbeek, waar 
ze beiden destijds woonden, sloeg de 
vonk over. Na een drietal jaren verkering 
werd er 10 mei 1972 getrouwd en ver-
huisden ze naar Klarenbeek. Joop werk-
te als boekhouder bij een bouwbedrijf 
en als salarisadministrateur bij diverse 
bedrijven en zorgde zo voor het brood 
op de plank. Alie verdeelde haar taken 
in zorg voor de huishouding en werkte 
in de plaatselijke super. Dit laatste doet 
ze overigens, ondanks haar pensioen-
gerechtigde leeftijd nog. “Dit pakken ze 
me niet af”, zo enthousiast is over deze 
mogelijkheid om lekker aan de gang te 
blijven. Het enthousiasme wat ze nog 
steeds aan de dag leggen kenmerkt 
overigens hun hele leven. Talrijke bus-
reizen en naar de Canarische eilanden 

staan in hun geheugen gegrift. Zoon en 
dochter en de vier kleinkinderen werden 
met grote regelmaat op sleeptouw ge-
nomen naar b.v. de Efteling en Disney-
land Parijs.

Joop hield zich sportief bezig met voet-
ballen en biljarten, en houdt zich goed 

in beweging als postbezorger. Alie als 
verwoed wandelaar zag al menig kilome-
tertje onder haar voeten voorbij gaan en 
leefde zich uit bij het korfballen. Het so-
ciale leven gaat niet aan hen voorbij, ze 
voelen zich echt thuis in Klarenbeek. De 
Lariksweg nr 18 is, na een aantal omzw-
ervingen, hun plekje geworden.

Namens de gemeente Voorst kwam wethouder Hans v/d Sleen het Gouden Paar 
feliciteren.

VERTELTHEATER NEEMT VROUWEN 
VAN NU MEE NAAR TERSCHELLING
TWELLO.-  Nadat u in april heeft kunnen 
luisteren naar het fascinerende verhaal 
van Paul Glaser over het leven van zijn 
Tante Roosje, komt maandagavond 23 
mei actrice Thea Rijsewijk, van het Mu-
zikaal VertelTheater. Zij neemt u mee in 
het verhaal “ARJEN”, een mooi nostal-
gisch verhaal over de tijd dat Terschel-
ling nog woest en ongerept was en men 
zich ter paard over het eiland verplaats-
te. De voorstelling zal, bij veel mensen 
en vooral bij hen die graag naar de Wad-
deneilanden gaan, een verlangen naar 

vrijheid en weidsheid oproepen. De ver-
telling zal worden omlijst met muziek op 
een (alt-)viool. ARJEN is een boek van Cor 
Bruijn en de opvolger van “Sil de Strand-
jutter”. De avond wordt gehouden bij 
Brasserie Korderijnk in Twello en begint 
om 19.30 uur Bent u geïnteresseerd om 
ook lid te worden van onze vereniging 
en mee te doen met de vele activiteiten? 
Er is plaats voor nieuwe enthousiaste 
vrouwen. Kijk voor meer informatie op 
onze site of bel met Riet Draaijer tel.nr. 
0571- 750 306. 

TALENTENWORKSHOPS OP CBS DE OASE

TWELLO.- Vorige week woensdag stond 
de ochtend in het teken van ‘talenten’. 
Ouders, opa’s en oma’s, oud leerkrach-
ten en andere betrokkenen kwamen 
op school om verschillende workshops 
te verzorgen. De kinderen konden zich 
inschrijven voor onder andere yoga, 

boksen, naaien, koken, bloemschikken, 
vilt bewerken, haren invlechten en nog 
vele andere leuke workshops. Wat een 
enthousiasme bij zowel de kinderen als 
bij de volwassenen. Volgende week mo-
gen de kinderen opnieuw een workshop 
kiezen. 

TURKSE KEUKEN CENTRAAL BIJ PRÖTTELPOT
BUSSLOO.- Wie eens culinair wil genieten kan zich inschrijven en aanschuiven aan de eettafels van de Pröttelpot. De eerst-
volgende is al op zaterdag 28 mei. Dan zal Sultan een maaltijd verzorgen uit de Turkse keuken. Vanf 16.45 uur staat de deur 
van het parochiehuis te Bussloo open en klokslag 17.00 zal het buffet geopend worden. Thuis van het lekkere eten genieten 
kan ook. Belangstellenden kunnen tussen 16.00 uur en 16.30 uur eten afhalen. Hiervoor dient men zelf bakjes mee te bren-
gen. Reserveren en meer info: martekereuzel@gmail.com of 0571-261715. 

mailto:martekereuzel@gmail.com


From BARCELONA 
nu werkzaam 
bij Frendz Twello

Twijfel niet en maak snel een afspraak

Frendz, Dorpsstraat 16  Twello  (0571) 276 734    •  Hoofdstraat 47D  Gorssel  0575-785257    www.frendzkappers.nl

Ervaar de kwaliteiten van onze nieuwe Top Stylist.
Veel dames en heren gingen u voor die kennis maakten met 
zijn unieke visie van de nieuwste haarmode trends.

Wij: Sonja, Gönül, Noa, Ruth, Femke, Rianne, Charlotte, Lucy, Amber, 
Nicole en Alette zijn trots met Felix te mogen samenwerken.

* Felix spreekt Spaans en vloeiend Engels

His name:His name:

Felix Molinett

Ervaar de kwaliteiten van onze nieuwe Top Stylist.

Felix Molinett
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VAN GHENTSTRAAT 10, TWELLO, (0571) 274731

vloerreiniger Regulus
Aqua PowerVac
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29.99

alle Blokker
solar verlichting
bijv. metalen solar 
lamp rond zwart
4.99 3.74

Blokker ligstoel Gondola

geselecteerde Blokker 
bloempotten
bijv. bloempot metaal groen 
1.99-1.49

Blokker koelbox BL-35004
incl. ingebouwde speaker

alles op=op alles op=op

*Het goedkoopste artikel is gratis. **Korting wordt verrekend over het goedkoopste artikel. 12

40%
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alles van Marcel's Green Soap
per stuk vanaf 2.99

alles van HG
per stuk vanaf 2.09

alles van Swiffer
bijv. starterset WetJet 
34.99 20.99
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alle schoonmaaksets, 
droogrekken,droogmolens 
en strĳ kplanken

bijv. vloerwisser 
Picobello M
24.99 17.49

alle Blokker
solar verlichting
bijv. metalen solar 
lamp rond zwart
4.99   3.74

alles van Swiff er
bijv. starterset WetJet
34.99   20.99

alles van Swiff er

*Het goedkoopste artikel is gratis. **Korting wordt verrekend over het goedkoopste artikel. 12
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alles van HG
per stuk vanaf 2.09

alles van Swiffer
bijv. starterset WetJet 
34.99 20.99

       afestival
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Is jouw huis toe aan onderhoud? Om de buitenkant van je woning 

optimaal te beschermen tegen zon is onze schilderservice een 

uitkomst. Bovendien is goed buitenschilderwerk van belang voor 

de waarde van je huis.

PERSOONLIJK ADVIES

Onze verfprofessional leidt je door de kleur, product en glans-

graden zodat je deze - vaak lastige keuzes - samen kunt maken. 

Hierbij zal hij uiteraard materialen voorstellen die passen bij de 

door jouw gewenste afwerking en uitstraling. Wij zorgen voor  

de uitvoer van het project binnen de afgesproken tijd en budget.

 

Bekijk onze website of kom naar onze winkel voor  

een vrijblijvende offerte.

SCHILDERWERK
VOOR BUITEN

BONENBURGERLAAN 27 |  8181 HB HEERDE |  T 0578 69 15 43

DOMINEESTRAAT 18 |  7391 GH TWELLO |  T 0571 27 11 73

WWW.DRAAIJERBV.NL

BURGEMEESTER HELPT MEE MET 
OPRUIMEN ZWERFAFVAL
TWELLO.- Heeft u het gezien zaterdag? 
De zwerfafvalruimers van de Groene 
Dorpskerk Twello zijn weer aan het op-
ruimen geweest. Ditmaal met hulp van 
de burgermeester Paula Jorritsma- Ver-
kade. Omdat zij nog niet zo bekend is in 
het dorp kon ze vrij meelopen, zonder 
direct aangesproken te worden. Een 
prachtige zonnige dag. Maar ook veel 
wind de afgelopen dagen en daardoor 
veel papier in de bosjes. Paula heeft al 
enige ervaring met zwerfafval. Ook in 
haar huidige woonplaats Woudrichem 
hielp zij mee met opruimen. Dat was te 
zien. In het centrum van Twello werd elk 
papiertje uit de plantenbakken geraapt. 
Wat fijn dat we een burgermeester heb-
ben die duurzaamheid hoog heeft staan.
We begonnen de middag eerst met kof-
fie, gezellig bijkletsen, kennis maken met 
de burgemeester, en daarna in diverse 
groepjes de straat op. Het hele jaar door 
gaan de leden op pad om zwerfafval 
op te ruimen. Soms alleen, maar ook 
in duo’s. Via de groepsapp wordt een 
maatje gezocht om samen afval te gaan 
opruimen. De een loopt meerdere keren 
per week, een ander eens per maand. 
Daar is iedereen vrij in. Misschien heeft u 
ze al eens zien lopen of heeft u gemerkt 
dat er minder zwerfafval ligt. De werk-
groep is ontstaan vanuit de Dorpskerk, 
maar er doen ook veel niet-kerkleden 
mee. De werkgroep faciliteert. Opscho-
nen van het dorp is een taak voor ons al-
len. Opvallend was dat er minder zwerf-
afval werd opgehaald. Door statiegeld 
op plastic flesjes, het niet meer hoeven 
dragen van mondkapjes was er duidelijk 
minder afval. Maar er zijn ook veel men-
sen bewust bezig met duurzaamheid. 
Maar ook op de scholen is aandacht voor 

milieu. Een goede ontwikkeling. Wel op-
vallend dit keer: 5 verpakking Durex. Zo 
blijft het toch steeds weer leuk en span-
nend wat aan te treffen. De gemeente 
doet haar best om de omgeving schoon 
te houden. Maar dat kan zij niet alleen. 
Gooi uw afval niet op straat, maar in de 
prullenbakken, of neem het mee naar 

huis. Samen kunnen we de gemeente 
schoonhouden. Wilt u een keer meelo-
pen? Geef u dan op via 
groenekerk@pkn-twello.nl 

De volgende activiteit is op 9 juli om 10 
uur. Een leuke, nuttige en gezellige acti-
viteit!

Werkgroep Groene Dorpskerk Twello

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

MUZIKALE AFSLUITING 
OUDERENVERENIGING 
TWELLO/TERWOLDE

TWELLO.- Op 14 mei werd de laatste bij-
eenkomst van de O.V.T.T. voor de zomer 
muzikaal omlijst door Die Steirischen 
Musikanten uit Twello/Klarenbeek.  Een 
middag vol met gezellige veelal Oosten-
rijkse liedjes die er voor zorgden dat er 
gewalst werd en een heuse polonaise 
door de zaal ging. Ook werd er deze mid-
dag afscheid genomen van secretaris 
Bertus Bauer. Hij heeft samen met Sytze 
Heidsma de O.V.T.T. in 2015 opgericht. 
Voorzitter Brenda Bolink bedankte hem 
voor het vele werk wat hij in de afgelo-

pen 6,5 jaren voor de vereniging heeft 
gedaan en liet dit vergezeld gaan van 
een fles wijn met enveloppe. Hierna 
werd door een tiental dames uit het be-
stuur en leden een lied voor hem gezon-
gen, wat hij totaal niet had verwacht. Het 
Oh Bertus (melodie van Oh Johnnie  van 
Tante Leen)  zette hem nogmaals in het 
zonnetje. Tot slot was er de wens van het 
bestuur voor een fijne zomer en de hoop 
dat we elkaar weer zien op 10 septem-
ber wederom bij Brasserie Korderijnk in 
Twello.

SCHRIJVEN MET EKE MANNINK, VOORMALIG 
STADSDICHTER VAN ZUTPHEN
TONDEN.-  Onder het motto ‘alles met letters’ speels omgaan met woorden, zo-
wel proza als poëzie, niet alleen zwart maar ook wit, roze en met stippels, komt 
Eke Mannink op woensdag 1 juni in de Sterre, Sterrebosweg 6, Tonden, aanvang 
19.30 uur.  Opgeven via info@desterretonden.nl;  kosten €7,50 per persoon

mailto:groenekerk@pkn-twello.nl
mailto:info@desterretonden.nl


Voorster Nieuws, Marktplein 5, Twello

Plaatsen in week:__________________________

Aantal keer:________________________________

1 regel  €5.00 

2 regels  €5.00

3 regels  €5.00

4 regels €5.00

5 regels €5.50

6 regels €6.00

7 regels €6.50

U kunt uw puntje opgeven door de 
bon in te vullen. Tussen de woorden 

steeds een hokje openlaten en per 
leesteken een hokje gebruiken. Uiterlijk 

op maandagochtend inleveren (tegen 
contante betaling) bij Voorster Nieuws. 
U kunt deze bon incl. contante betaling 

ook voor zaterdag opsturen naar het 
Voorster Nieuws of invullen via 

www.voorsternieuws.nl, dan ontvangt 
u een factuur met het bedrag van het

puntje plus administratiekosten.

PUNTJES

BBOODDDDEEKKEE
lliidd  aa..ss..pp..bb..

haarden, schouwen & schoorsteenvegen
Klokkenkampsweg 17  Twello       0571-272019       www.boddeke.nl

Al  meer  dan  30  jaar  de  warmte  

                
        en  sfeerbrenger  in  uw  huis

schoorsteenvegen
gashaard onderhoud
houtkachels
gaskachels
schoorsteenrenovatie
rookkanalen
woonaccessoires

BUITEN ZONWERING DOEK OVERKAPPING

VASTE OVERKAPPINGEN BINNENZONWERING

SCREENS, ROLLUIKEN, HORREN, WINDSCHERMEN, PARASOLS 

Rijksstraatweg 47   Twello                             Openingstijden showroom: 
Tel: 0571-270565                                              Wo. Do.         10.00 -18.00 u.
W:  www.marbozonwering .nl                        Vr.                 10.00 -21.00 u.
E:  info@marbozonwering .nl                        Za.                10.00 -16.00 u.      

Riool verstopt? 
STOP! En bel Rioolservice Epe

Rioolontstopping | Aanleg en onderhoud | 
Camera-inspectie | Stoep- en gevelreiniging

STOP

+31 (0)578 61 2917 info@rioolserviceepe.nl

Verkoop
van computers & accessoires

Reparatie

Security
Netwerken

Telefonie
Cloudservices

Denkt met u mee!

www.doornvanderhaar.nl
Marijkeweg 1A  |  8171 CK Vaassen  |  0578 - 57 58 56

- 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

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

06-13456651

Gevraagd: oud ijzer, accu’s, 
metalen en witgoed. Wij komen 
het bij u halen. Eventueel tegen 

kleine vergoeding.  
Tel 06-14101933

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

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

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

Inleveren van oude metalen, 
PC’s, witgoed, accu’s, moto-
ren, kabels, radiatoren cv-

ketels etc. bij sv Voorwaarts, 
Kerklaan 2A, Twello of wij halen 
het op: 06 - 839 85 533 (gratis)

Jonge Wyandotte Krielkippen 
Tevens Hennen aan de leg  

0575 562 566

Te koop: organische mestkor-
rels voor gazon en (moes) 

tuin. 25 kg 11 euro, 3 zakken 
30 euro, Van de Wetering, Eper-
weg 55, Oene. Tel 0578-623976

Wie wil Jaap (84) en mij helpen 
tegen vergoeding op woon-
boerderij Zonnenberg Wilp 

met voorkomend onderhoud en 
klussen. Klusdagen di, wo, e/o 

do. Info Anne-Marie  
06-11955999.

Te huur: Springkussen.  
Zeer geschikt voor kinder  
partijtjes. €35,- per dag.  

Info 06 25 03 56 93.

Te Huur in Twello Opslagruimte, 
magazijn 80 m2 Kantoor 30 m2 

Voor informatie:  
info@harriehaveklus.nl

Te koop:Trapskelter mooi, ste-
vig gebouwd, Merk: Buffalo niet 
voor peuters tel. 0653379422 

omg. Klarenbeek
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WEKELIJKS 
HUIS AAN HUIS 

DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

www.vanheesversmarkt.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Bloemkool

Komkommers

Nieuwe smaak maaltijdsalade:
Quinoa,Vegan, glutenvrij, lactosevrij

1.491.49
0.990.99

6.00
0.990.99

NU 25 % KORTINGNU 25 % KORTING

2 stuks

 kilo
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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
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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
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GUN BELGIË EEN 
OORLOG!  

Na al die trouwe jaren als songfestival kijker 
heb ik de finale dit jaar moeten missen. Met 

pijn in mijn hart, aangezien ik dol ben op ludieke 
outfits, ingestudeerde grapjes en irritaties bij het 

stemmen. Een vorm van sadomasochisme die ik mezelf 
elk jaar met veel enthousiasme aandoe. Dit jaar mocht ik mezelf in een pakje hij-
sen, de mensen entertainen en de puntentelling kleur geven. We hadden namens 
Stichting Jongerenwerk Peco uit Teuge namelijk een medewerkersweekend die ik 
mede mocht organiseren. In de bus werden we welkom geheten door de voorzit-
ter die een mooie en persoonlijke welkomstspeech had voorbereid. Althans zo 
vertelde hij dit aangezien zijn woordje keurig was geregisseerd door een zeer aan-
trekkelijke columnist in een piratenpak. Na 4 volzinnen kreeg hij zijn kaaklijn die 
spastisch in een lachstand was geschoten niet meer in plooi, waarna ik terugdacht 
aan het wonderbaarlijke optreden van Netta uit 2018 met het nummer Toy. Die 
startte met de twee poetische zinnen ”Ree, i’m not your, hey, hm, la. Ree, hey, hm, 
I’m not your”. En waarvan ik destijds dacht dat ze een kip nadeed die een epilep-
tisch aanval kreeg. Waardoor ze dat jaar uit medelijden de sympathie stemmen 
binnen hengelde puur omdat er in dat jaar geen spraakmakende oorlog was. Wat 
dat betreft, gun ik België ook wel een flinke oorlog aangezien die het songfestival 
in 1986 voor het laatst hebben gewonnen. Nadat de voorzitter ons weekendje 
Terschelling met het thema piraten had afgetrapt konden we vol energie de veer-
dienst op. Eenmaal op de boot kreeg iedereen een koptelefoon op en hadden 
we een silent disco. Nou ja, silent? Het principe van een silent disco is volgens 
Google dat iedereen zijn eigen draadloze koptelefoon krijgt en je enkel het geluid 
hoort als je een koptelefoon draagt. En dat klopt voor een deel. Echter als je geen 
koptelefoon draagt dan word je omvergeblazen door een kakofonie aan geblèr. 
Het befaamde optreden van Double Date met een “e-mail to Berlin” klinkt dan 
ineens als een harmonieus samenspel. Bij het afzetten van je koptelefoon hoor je 
wat dikkertjes aan de bar met een lauw glas bier anderhalve zin van een couplet 
mee-loeien, zie je twintig man meedeinen totdat ze “stappen in Olde Pekela’ mee 
kunnen krijsen en is er onbedoeld sprake van meerdere meerstemmige canons. 
Waarna je al snel je koptelefoon op zet en je zegeningen telt. Waar een dikke 3 mil-
joen kijkers dit weekend zagen hoe S10 op P11 terecht kwam, sloten 2,8 miljoen 
mensen Maud van Boer zoekt vrouw in hun hart en stonden er 54 man te hos-
sen op de deuntjes van de muziekquiz in Terschelling. Waar je bij het songfestival 
weet dat de stemming gemanipuleerd word door vriendjespolitiek was het bij ons 
blijkbaar een verassing dat we een willekeurige winnaar aanwezen. Toch fijn om 
te weten dat alle vrijwilligers de aankomende drie jaar kunnen wennen aan valse 
verwachtingen door het songfestival te volgen zodat ze over vier jaar weer geflest 
kunnen worden door de organisatie van het medewerkersweekend. 

Danny Roelofs

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

OPEN DAG BUNKER WELSUM

WELSUM.- Voor het het eerst sinds de 
renovatie wordt er op  zaterdag 21 mei 
een open dag gehouden in de IJsselli-
nie-bunker bij Welsum. Hier zat ooit de 
commandant van de luchtverdediging 
met zijn staf. De IJssellinie was een ver-
dedigingslinie tijdens de Koude Oorlog. 
De bouw begon in 1951, eind 1953 was 
de linie operationeel en in 1964 werd 
besloten de IJssellinie op te doeken. Het 
was de bedoeling een strook van 5 tot 10 
kilometer breed onder water te zetten 
bij een Russische aanval. Dat gebeurde 
met stuwen en inlaatwerken. Bunkers 
en gevechtsposten waren onderdeel van 

de verdediging van de stuw. De LAACC- 
bunker (Light Anti Aircraft Control Cen-
tre) bij Welsum, die vermomd was als 
boerenschuur, kan onder leiding van 
een gids worden bekeken tussen 12.00 
uur en 15.30 uur. Ook is het mogelijk een 
wandeling te maken over de defensiedijk 
naar het Landhoofd aan de IJssel, waar 
de stuw zou worden geplaatst. Kosten 
bedragen 5 euro per persoon, 2,50 euro 
voor kinderen tot 13 jaar. Pinnen is niet 
mogelijk, er kan alleen contant worden 
betaald. Het adres van de bunker is: IJs-
seldijk 5a, 8196 KA, Welsum. Zie voor 
meer informatie www.ijssellinie.nl.
 

ZINGENDE MANNEN GEZOCHT
 
REGIO.- Het Deventer kamerkoor de Hoventoon zoekt mannen om de 
gelederen te versterken. De Hoventoon is een hecht, gezellig koor met am-
bitie en staat onder leiding van Katalin Szabó. Het repertoire bestaat uit 
kamermuziek uit alle tijden en windstreken. Er wordt iedere woensdagavond 
gerepeteerd van acht tot tien uur en geven één of twee keer per jaar een 
concert, vaak in de Dorpskerk van Wilp.

Er wordt enige zangervaring verwacht. Het is handig als je noten kunt lezen, 
zodat je zelfstandig thuis muziek kunt instuderen. Vooral (lage) bassen zijn 
nodig. Heb je belangstelling? Kijk dan eens op onze website www.kamerkoor-
dehoventoon.nl en kom gerust geheel vrijblijvend een repetitie bijwonen. Als 
je een mail stuurt naar  info.hoventoon@gmail.com nemen wij contact met 
je op.
 

OPENING SPEELVELD GROTE 
WETERING EEN GROOT FEEST
KLARENBEEK.- Op zaterdag 14 mei werd 
door twee kinderen  in aanwezigheid van 
wethouder Hans van der Sleen gemeen-
te Voorst en wethouder Wim Willems ge-
meente Apeldoorn het speelveld officieel 
geopend. Beide kinderen knipten het lint 
door wat onder een prachtig en kleurige  
ballonboog gespannen was, waardoor 
de speelplaats officieel geopend was en 
het feest kon beginnen. Het speelveld 
is gelegen in de nieuwe woonwijk de 
Grote Wetering in Klarenbeek die grenst 
aan de Boterbloem. De wijk bestaat uit 
drie kleine wijkjes en voorziet ook in een 
speelveld voor kinderen.

De aanhouder wint
Begin vorig jaar kwam een brief van een 
ouder bij de dorpscontactpersoon Ma-
rente Bouman binnen. Een brief met de 
vraag of er op de speelplaats ook enkele 
toestellen voor peuters en kleuters gesi-
tueerd konden worden. De speeltoestel-
len die er reeds stonden waren meer 
voor oudere kinderen geschikt. Gezien 
de vele jonge gezinnen werd dat als een 
gemis ervaren.

In de buurt werd een kleine werkgroep 
samengesteld die in contact trad met de 
gemeente Voorst om de wensen te de-
len en de mogelijkheden af te tasten. De 
werkgroep ervaarde veel begrip bij de 
gemeente, maar geld was wel een groot 
probleem. Het advies om sponsoren te 
werven was het advies van de gemeente. 
De werkgroep ging hiermee aan de slag 
. Wel bleef de werkgroep in contact met 
de gemeente wat gewoon prettig en 
opbouwend verliep. Grote sponsoren 
werden echter niet gevonden, daar de 
speelplaats op gemeentegrond ligt. Hier-
door kwamen zij niet in aanmerking voor 
subsidie. Om de draagkracht binnen 
de buurt te vergroten werd een gezel-
lige picknick op de speelplaats georga-
niseerd. De plannen werden gepresen-
teerd en nieuwe ontmoetingen tussen 
buurtbewoners tussen de wijkjes von-
den plaats. Men was unaniem voor de 

aanpak van de speelplaats die zo de ont-
moetingsplek voor de buurt kon worden.

Sponsoren 
De werkgroep bleef sponsoren zoeken 
en kwam zo in contact met KNHM (Ko-
ninklijke Heidemaatschappij) met de 
subsidiemogelijkheid van Kern met Pit. 
Zij gaven wat advies en sponseren ons 
met een geldbedrag in 2023. De advi-
seurs van de KNHM waren zeer onder de 
indruk zoals de buurt gezamenlijk werkt 
aan realisatie van de speelplaats die de 
integratie van bewoners binnen de buurt 
bevordert.
Een sponsor, die onbekend wenst te blij-
ven, wilde de speelplaats verder opvrolij-
ken met een bankje en een picknickset. 

Gemeente Voorst
In februari is er door de werkgroep een 
gesprek aangevraagd met wethouder 
Hans van der Sleen om uit de impasse 

te komen van geen budget. Ondertus-
sen had de gemeente alle bestaande 
toestellen jammer genoeg afgekeurd. 
De werkgroep ging bewapend met 
goede argumenten naar het gesprek 
met de wethouder. Het ijs werd al snel 
gebroken, de wethouder had een groot 
bedrag beschikbaar gesteld voor realisa-
tie. Dit bedrag werd door de wethouder 
uit Apeldoorn Wim Willems aangevuld, 
zodat er mooie speeltoestellen gereali-
seerd konden worden. 

Het speelveld met houten natuurlijk 
uitstralende toestellen ligt er als een 
pareltje van en voor de buurt uit. Met 
het bankje en de picknickset is de speel-
plaats compleet. Zo kunnen de toezicht-
houdende ouders/grootouders lekker 
zitten terwijl kinderen van 1-12 jaar alle 
ruimte hebben om zich uit te leven. Wat 
een fantastisch resultaat van een prach-
tig burgerinitiatief. 

Doorknippen van het lint met moeders en kinderen en met hulp van Hans van der 
Sleen (wethouder Voorst) en Wim Willems (wethouder Apeldoorn) op de achtergrond 

Jeroen Knoet (KNHM) op de voorgrond Marente Bouman
Foto 3: Initiatiefneems

KINDEREN WAREN ZATERDAG PILOOT

TEUGE.-Vorige week zaterdag was het een bijzondere dag voor drieënvijftig 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. Zij waren uitgenodigd door Stich-
ting Hoogvliegers zelf een vliegtuig te komen besturen. Drieëntwintig pilo-
ten uit de regio en elders uit Nederland bezorgden hen een onvergetelijk 
dag. De jaarlijkse Hoogvliegers dag in samenwerking met vliegveld Teuge 
en met hulp van zeer veel vrijwilligers bezorgde de kinderen een brede 
glimlach.

Hoogvliegersdag
De doelstelling van Stichting Hoogvliegers 
is om chronisch, terminaal zieke, verstan-
delijke en lichamelijke gehandicapte kin-
deren in de leeftijd van 6 tot 17 jaar de dag 
van hun leven te bezorgen. Ze mogen zelf 
een vliegtuig besturen. Piloten, beroeps- 
en privévliegers, stellen hun vrije tijd en 
vliegtuig daarvoor beschikbaar. Ongeveer 
vijftien keer per jaar wordt er in Neder-
land op vliegvelden een Hoogvliegers-
dag georganiseerd. In Teuge gebeurt dat 
vanaf 2009 jaarlijks in de maand mei. Za-
terdag stonden er 17 vliegtuigen klaar. In 
de afgelopen 15 jaar beleefden meer dan 

11.000 kinderen de dag van hun leven. De 
Stichting is zelf in het bezit van een am-
bulance vliegtuig zodat kinderen op een 
brancard of zittend in eigen rolstoel ver-
voerd kunnen worden.

Warm welkom
In het van der Valk hotel in Apeldoorn 
werden de kinderen welkom geheten. Ie-
dereen kreeg een prachtige t-shirt en een 
pet van de Stichting Hoogvliegers. De t-
shirts werden onmiddellijk aangetrokken 
om even later met de pet op in de cabine 
van een vrachtwagen, een strike, Ameri-
kaanse politieauto of voorin een ambu-

lance met lawaai van sirenes en getoeter 
naar het vliegveld gereden te worden. 
Drieëntwintig piloten uit de regio of in-
gevlogen vanuit andere delen van Neder-
land stonden de kinderen op te wachten. 
Op het terrein veel gezelligheid. Met blijde 
gezichten werden foto’s genomen samen 
met o.a. aanwezige Star Wars. Er werd ge-
praat met echte stewardessen en gekeken 
naar de clown die van ballonnen vliegtui-
gen maakte.  Tevens werd er genoten van 
de vele lekkernijen.

Rondvlucht
Een half uur durende rondvlucht boven 
Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Bussloo 
en Twello en zelf piloot mogen zijn. Hoe 
tof is dat! Enthousiast betraden de kin-
deren met ouders / begeleiders broertje, 
zusje, vriendje of vriendinnetje het ter-
rein. Twee van hen mochten als passagier 
mee achterin het vliegtuig. Eerst even uit-
leg over het vliegtuig en hoe de knuppel 
gehanteerd diende te worden. En dan de 
lucht in met de zeer trotse piloot aan die-
zelfde knuppel. Spanning op het gezicht 
en met een trots glimlach.

Vliegdiploma
Het volbrengen van de vlucht leverde de 
jonge piloten een diploma op, waarbij de 
high five niet ontbrak. Vooraf aan de uit-
reiking werd dit certificaat door beide pi-
loten van een handtekening voorzien. Nog 
even samen op de foto en dan trots met 
het diploma “hoogvlieger”  huiswaarts.

Een dag met een gouden randje voor ie-
dere betrokkene. Teuge Airport maakte 
het mogelijk samen met de Stichting 
Hoogvliegers. Denkt u ik wil het werk van 
deze Stichting steunen dan kunt u done-
ren op nummer 6747.

http://www.kamerkoordehoventoon.nl/
http://www.kamerkoordehoventoon.nl/
mailto:info.hoventoon@gmail.com
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BURGEMEESTER ONTVANGT EERSTE 
EXEMPLAAR DORPSONTWIKKELINGSPLAN
POSTERENK.- Het allereerste exemplaar 
van het meerjaren DorpsOntwikkelings-
Plan (DOPP) is vrijdagavond 13 mei uitge-
reikt aan burgemeester Paula Jorritsma-
Verkade.  Met de overhandiging van het 
eerste exemplaar van de DOPP werd een 
periode van bijna twee en een half jaar 
afgesloten waarin Posterenkers op een 
interactieve manier hebben gewerkt aan 
het beschrijven van hun visie op de toe-
komst van het dorp Posterenk.

Pampus
Burgemeester Jorritsma maakt een ken-
nismakingsronde langs de dorpen en 
afgelopen vrijdag was Posterenk aan de 
beurt. Zij werd bij de Wilpermolen wel-
kom geheten door Wim Hengeveld, voor-
zitter van de Stichting Behoud Wilpermo-
len. Naast de Posterenkers waren de vele 
verenigingen, stichtingen, werkgroepen 
ook aanwezig. Speciaal welkom voor het 
bestuur en medewerkers van de Gelder-
se Vereniging Dorpshuizen en Kleine Ker-
nen (DKK), die het gehele DOPP proces 
hebben begeleid. Ook werden de beleids-
medewerkers van de gemeente Voorst 
plus afgevaardigden van de fracties uit de 
gemeenteraad welkom geheten. Daarna 
kreeg Vincent Hutten, voorzitter van 
Stichting Pampus, het woord. Vincent gaf 
een korte uitleg over de geschiedenis van 
Pampus, die in 1968 startte in Posterenk 
in “De Bruutkouwe”. Verder benadrukte 
hij de doelstelling van Pampus voor de 
jeugd maar zeker ook voor de andere 
leeftijdsgroepen. “Pampus fungeert al 
meer dan vijftig jaar als een bijzonder 
ontmoetingscentrum.” Vincent wenste de 
burgemeester een bijzonder goede tijd 
toe in de gemeente en nodigde haar uit 
Pampus een keer te bezoeken. David van 
Peenen mocht vervolgens de burgemees-
ter toespreken namens de inwoners van 
Posterenk. David woont met zijn familie 
sinds enkele jaren in de voormalige bak-
kerij naast de Wilpermolen en was daar 
zo enthousiast over dat hij inmiddels is 
gestart met de opleiding om molenaar 
te worden. Hij gaf de burgemeester een 
prachtig pakket met vele lokale produc-
ten en voor Posterenk kenmerkende arti-
kelen waaronder gemalen meel voor pan-
nenkoeken en een Canadese vlag, de vlag 
die jaarlijks in geheel Posterenk wordt 

opgehangen vanwege de bevrijding van 
Posterenk. 

Zelfbewust dorp
Frans Pol, bestuurslid PBO en project-
leider DOPP gaf uitleg over waarom het 
bestuur PBO in 2019 het besluit nam om 
een DOPP te ontwikkelen. Belangrijk-
ste reden is om zelf meer zeggenschap 
te krijgen over de ontwikkeling van het 
dorp Posterenk. Ook legde hij daarin de 
relatie met de naderende omgevings-
wet. Hij plaatste dat ook in een historisch 
perspectief met enkele belangrijke DNA 
waarden van Posterenk. “Posterenk is 
een zelfbewust dorp met opvattingen 
over haar eigen toekomst,” Aldus Pol. Dit 
besef is sterker geworden vanwege onder 
meer de aanleg en ontwikkeling van de 
A1 en aan de andere zijde van het dorp 
de ontwikkeling van Recreatiegebied Bus-
sloo. Met dit soort grotere infrastructure-
le ontwikkelingen naast de deur moet je 
als dorp alert blijven en zelf aangeven wat 
wel of niet wenselijk is. Bij de methode die 
is gebuikt is de inwoner zelf eerst aan zet 
om aan te geven welke onderwerpen be-
langrijk zijn voor het dorp en vervolgens 
daarop een visie te ontwikkelen. 

Kinderen
Thijs Hoekman, een van de leden van de 
werkgroep DOPP begeleidde vervolgens 

de daadwerkelijke overhandiging van het 
DOPP Boekje. De kinderen Mette, Mats 
en Rinske kwamen aangereden in een 
prachtige oldtimer, bestuurd door Casper 
Benne. Mette hield een mooi gemaakt 
nest vast met daarin een versierd ei. Ver-
volgens mocht de burgemeester samen 
met de kinderen aan de lintjes trekken 
waarmee het ei zich ontvouwde en het 
DOPP Boekje tevoorschijn kwam. 

Thijs gaf het belang aan om de jeugd en 
de kinderen hierin ook zo te betrekken 
vanwege het feit dat het ook om hun 
toekomst gaat. Verder gaf hij daarbij nog 
uitleg over de inhoud van het DOPP en 
benadrukte dat hiermee de visie fase is 
afgerond en het nu aankomt op de uit-
voering ervan. “Daarin hebben we de 
samenwerking nodig met de beleidsme-
dewerkers vanuit de gemeente en we 
vertrouwen erop burgemeester dat u ons 
daarin ook zal helpen, ” aldus Thijs in zijn 
slotwoord. Jorritsma toonde zich verast 
en was zeer blij met het DOPP omdat 
daarin het dorp Posterenk medeverant-
woording neemt over haar toekomst. 
Dat kinderen hierin ook een rol speelden 
sprak haar bijzonder aan. Zij feliciteerde 
Posterenk met dit mooie resultaat en 
benadrukte het belang van een goede 
samenwerking tussen gemeente en ge-
meenschap. 

      

Burgemeester Jorritsma heeft zojuist het eerste exemplaar van DOPP ontvangen 
(foto:Gert Nijhof)

KLINKENDE NAMEN IN DE KOEPEL
VRIJHEID CONCERT EN LUSTRUMFEEST 
MUZIEKKOEPEL NERING BÖGEL

DE WORP.-  De Stichting Muziekkoepel 
Nering Bögel Worpplantsoen heeft in het 
weekend van 21 en 22 mei echt wat te 
vieren. Op zaterdag het uitgestelde Vrij-
heid Concert met Jan Vayne aan de vleu-

gel en Jan Wolfkamp op percussie en op 
zondag het 10-jarig bestaan van de Mu-
ziekkoepel. Vele klinkende namen staan 
op het zeer gevarieerde programma. 
Beide dagen begint het gratis festijn om 
13.00 uur en is er een randprogramma. 
Met op zaterdagmiddag een rommel-
markt in het park.

Oekraïne
De hoofdact op zaterdag is van piano-
virtuoos Jan Vayne. Verder op het pro-
gramma die dag staan: The Swinging 
Veterans o.l.v. Jan Berings de oprichter 
van The Riverboat, stadsdichter Robin 
Bleeker, het Don Bosco zangkoor Jes-
tics, de Oekraïense pianiste Yuliya Khai, 
stadstroubadour Maarten van Veen en 
de talentvolle Deventer singer/song-
writer Britt Jongejan. Ter overpeinzing 
over de invulling van vrijheid is er een 
bijdrage van Jan Terlouw.Randprogram-
ma: Streetart kunstenaar Maxim uit Wit 

Rusland, The Colorfull Circle workshops 
voor kids, het Colmschate-Ukraïne-Con-
tact dat projecten steunt voor Oekra-
ine, Rad van Fortuin door F.R.I.S. Lek-
kere hapjes en drankjes (tapeiland) en 
de gezellige circustent maken het feest 
compleet.

Collecte
Het Lustrumfeest op zondag gaat terug 
naar de jaren 50 en 60. De Deventer 
band Little Sister & The 4Roses, Marijn 
Ooijman met Spook, en als klap op de 
vuurpijl de Jerry Lee Lewis uit Olst - Je-
roen Sweers met Class off 55. Zangeres 
Mandy Rotgans komt met muzikale ver-
rassingen tijdens de bandwissels. Het 
kids-programma wordt verzorgd door 
The Colorfull Circle. Beide dagen zijn en-
tree vrij maar wel met een vrije gift col-
lecte. De opbrengst hiervan is voor Oe-
kraïne. Kijk voor het actuele programma: 
www.muziekkoepelneringbogel.nl

De hoofdact op zaterdag is van piano-
virtuoos Jan Vayne

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

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

HEEFT HET WEER EEN RITME

In de middag is het meestal warmer dan ’s ochtends, waait het vaak harder en is 
de kans op een bui groter. Het weer kent een dagelijkse gang, die aangestuurd 
wordt door de zon. Het principe is eenvoudig: de bodem wordt overdag warmer 
gevolgd door afkoeling na zonsondergang. Hoe gemakkelijker de ondergrond 
opwarmt des te groter het verschil in temperatuur tussen dag en nacht en des te 
groter de dagelijkse gang. Nabij het aardoppervlak, met name vlak boven zand 
en asfalt is de dagelijkse gang het grootst. Boven zee is nauwelijks verschil tus-
sen de temperatuur ’s nachts en ’s middags. In de winter is het verschil tussen 
dag- en nachttemperatuur kleiner dan in de zomer. De zon staat laag boven de 
horizon en de dagen zijn korter. Ook bij bewolking zijn de verschillen kleiner. 
Onder de wolken koelt het ’s nachts minder af, terwijl overdag de warmte van 
de zon ontbreekt. Ook wind is belangrijk: als het hard waait koelt het ’s nachts 
minder af doordat de lucht beter wordt gemengd of minder koude lucht wordt 
aangevoerd. Bij een westelijke wind van zee koelt de lucht ’s nachts ook door de 
vochtigheid minder af. Daarom zijn de dagelijkse temperatuurverschillen in een 
zeeklimaat minder groot dan in een landklimaat. Bij stormachtig winterweer kan 
het ’s nachts zelfs zachter zijn dan overdag. Dat zijn echter uitzonderingen. Het 
verloop van de temperatuur toont vrijwel dagelijks hetzelfde beeld: ’s ochtends 
na zonsopkomst het koudst en ’s middags de hoogste temperatuur.

Krijgen we eindelijk regen?

Terwijl ik het weerbericht klaarmaak op de maandagavond viel er in korte tijde 
in de middag binnen 15 minuten 5mm welkome regen. Komt er nog meer deze 
week? Als het meezit krijgen we donderdag en vrijdag nog wat gespetter. Don-
derdag nog erg warm met een maximum van 27 graden maar in de late middag 
dan kans op een stevige bui. Vrijdag koeler dan overdag eerst bewolkt en nog 
kans op regen maar in de middag zon bij 19 graden. Zaterdag geeft de ochtend 
veel bewolking met 17 graden als maximum. Zondag zal de ochtend zon geven 
maar de middag bewolkt bij dan 20 graden. Tot zondag kan er volgens de model-
len  15 mm regen gaan vallen.

Mark Wolvenne
Twello

http://www.muziekkoepelneringbogel.nl





• Actie geldig van 1 juni tot en met 2 oktober 2022 • Uitsluitend 
telefonisch reserveren, niet via de website van Brasserie Kriebelz. 
• Niet in combinatie met andere aanbiedingen, diner- of  waarde-
cheques. • 1 voucher is geldig voor het hele gezelschap. De ORIGINELE 
voucher moet worden ingeleverd. Kopieën worden niet geaccepteerd.

!!

Voorkom teleurstelling. Reserveer 
op tijd!

KRIEBELZ DEAL KRIEBELZ DEAL 
3 GANGEN LUNCH 3 GANGEN LUNCH 

14.95   14.95   

 Voorgerechten
*  Keuze uit 2 soepen van de dag geserveerd in een 
    Deksels Pannetje met brood, croutons en een 
 huisgemaakte kaascracker
    

 Hoofdgerechten
*  Uit de oven: Brie met appel, rucola, walnoot en honing
*  Uit de oven: Kip met kruidenboter, champignon,
    paprika, spek, ui, ananas en Old Amsterdam + 2.00
*  Ossenworst met truffelmayonaise, Old Amsterdam en een
    crumble van groene kruiden 
*  Huisgemaakte tonijnsalade 
*  Twee rundvleeskroketten 
*  Twee groentekroketten 
   
 De bovenstaande 6 gerechten worden geserveerd met
 ovenvers brood van de Soete Suikerbol uit Twello 
 en een salade 

*  Uitsmijter ham en kaas 
*  Boerenuitsmijter met champignon, paprika, spek en ui + 2.00

*  Pannenkoek naturel
*  Pannenkoek spek
*  Pannenkoek appel
*  Boerenpannenkoek met champignon, paprika, spek en ui + 2.00

*  Tropische salade met kip en kerrie mayonaise
*  Salade met geitenkaas, appel, walnoot en honing + 2.50
*  Salade met gerookte zalmforel van Forellenkwekerij   
    ’t Smallert uit Emst en huisgemaakte tonijnsalade + 5.00

 Nagerechten
*  Huisgemaakte yoghurttaart met verse aardbeien van 
 de Aardbeientuin uit Oene met een crumble van 
 meringue en  slagroom
*  Panna cotta met witte chocolade, verse sinaasappelsaus
    en slagroom 

Goed 
bewaren 

hoor!

Let op!
Maar liefst 
2 actie 
vouchers

D o r p s s t r a a t  5 9  7 3 9 6  A L   Te r w o l d e
T:  0 5 7 1  -  2 9 2  0 2 2
E  i n f o @ b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l
w w w. b r a s s e r i e - k r i e b e l z . n l

 f a c e b o o k . c o m / k r i e b e l z

 t w i t t e r. c o m / k r i e b e l z

KRIEBELZ DEAL KRIEBELZ DEAL 
3 GANGEN DINER3 GANGEN DINER

24.9524.95

Actie geldig van 1 juni t/m 2 oktober 2022Actie geldig van 1 juni t/m 2 oktober 2022

VN

VN

 Voorgerechten
* Keuze uit 2 soepen van de dag  geserveerd  in een Deksels Pannetje 

met ovenvers brood van de Soete Suikerbol uit Twello, croutons en 
een huisgemaakte kaas cracker

* Gegratineerde champignons uit de oven met Old Amsterdam en  
ovenvers brood van de Soete Suikerbol uit Twello

* Carpaccio van Iers rund met rucola, truffelmayonaise, Old Amsterdam, 
 een crumble van groene kruiden, pitjes en groentechips
*  Salade met gerookte zalmforel van Forellenkwekerij ’t Smallert uit 

Emst en huisgemaakte tonijnsalade + 5.00
* Tropische salade met kip en kerrie mayonaise 

 Hoofdgerechten vegetarisch 
* Gepofte puntpaprika gevuld met een stoof van linzen, aardappel, ui, 

champignon, courgette, noten en vegan kaas
* Beyond burger met briochebrood, Amerikaanse coleslaw en  

barbecuesaus  

   Hoofdgerechten vis 
* Vis van de dag 
* Verse forel van Forellenkwekerij  ’t Smallert uit Emst + 2.00 

 Hoofdgerechten vlees 
* Kipsaté met huisgemaakte pindasaus
* Wiener schnitzel 
* Schnitzel met champignon roomsaus +2.00
* Duo van procureur uit de Big Green Egg met barbecuesaus          
* 12 uur lang op lage temperatuur gegaarde Boeuff Stroganoff 

geserveerd in een Deksels Pannetje
* Black Angus burger met briochebrood, Amerikaanse coleslaw 
 en barbecuesaus
* Steak van de week + 5.00

 Alle hoofdgerechten worden geserveerd met in eigen huis 
 gesneden verse friet, een 2e aardappelgerecht, groente, 
 een frisse salade en compote van het seizoen
   
    Mayonaise 0.45 p.p.     Ketchup 0.45 p.p.     Curry 0.45 p.p.

 Nagerechten 
* Huisgemaakte yoghurttaart met verse aardbeien van de
 Aardbeientuin uit Oene met een crumble van meringue en slagroom  
* Tsjechische honing walnoottaart met een bolletje vanille ijs, 

mokkasaus en slagroom
* Twee bolletjes vanille ijs met verse aardbeien van de Aardbeientuin 

uit Oene met een crumble van merinque en slagroom
* Panna cotta met witte chocolade, verse sinaasappelsaus en slagroom 



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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 16 mei 
Op maandag 16 mei heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze vergadering kunt 
u terugluisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal via voorst.raadsinformatie.nl. In de 
kalender klikt u dan op de gewenste datum. Hier staan ook de besluiten die genomen zijn. Vragen 
over het Politiek Portaal? Neem dan contact op met de griffie via 0571-27 93 87.

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

Vergaderingen en bijeenkomsten
■ maandag 30 mei 18.00 uur ronde-tafelgesprekken  (Multifunctioneel Centrum Klarenbeek)
■ maandag 13 juni 10.00 uur raadsvergadering  (gemeentehuis Twello, let op: H.W. Iordensweg)
■ maandag 20 juni 19.30 uur raadsvergadering  (gemeentehuis Twello, let op: H.W. Iordensweg)

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u op internet: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling en hieronder:
■ Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl en 06-53 11 65 06
■ Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl en 06-43 90 39 27
■ Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl en 06-19 32 24 45
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst, via a.jansen@voorst.nl en 06-50 66 66 01
■ Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl en 06-15 41 54 47 
■ Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66, via w.vrijhoef@voorst.nl en 06-11 86 14 77
■ Arco Hak, fractievoorzitter SGP, via a.hak@voorst.nl en 06-50 29 03 35

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raadsleden.

E-mailservice raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mailservice van de raadsstukken? Stuur dan een e-mail naar 
raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen 
een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 0571-27 92 17, of 
de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.

Waterschap Vallei en Veluwe stelt 
onttrekkingsverbod oppervlaktewater in

Vanaf woensdag 18 mei 2022 geldt 
in het werkgebied van waterschap 
Vallei en Veluwe een verbod op 
onttrekking uit oppervlaktewater 
waarop geen aanvoer mogelijk is. 
Het waterschap heeft hiertoe be-
sloten vanwege de aanhoudende 
droogte. Dit betekent dat water 
uit sloten en andere watergangen 
niet gebruikt mag worden voor 
bijvoorbeeld industrieel gebruik, 
landbouw of het besproeien van 
bomen en sportvelden. Het ont-
trekkingsverbod geldt voor onbe-
paalde tijd.

Uitzonderingen
Het verbod geldt niet voor die 
gebieden waar aanvoer vanuit de 
randmeren of rivieren mogelijk 
is, zoals polders, inlaatgebieden 
en enkele watergangen. Op www.
vallei-veluwe.nl staat een overzicht 
van deze uitzonderingen. 

Oorzaak
Al wekenlang valt er geen of nau-
welijks neerslag en ook in de ko-

mende weken wordt er nauwelijks 
regen verwacht. Bovendien was 
ook de maand maart uitzonderlijk 
droog, waardoor het neerslagte-
kort nu al erg groot is. Dankzij 
verschillende inspanningen om het 
vele regenwater van februari vast 
te houden, was de situatie tot voor 
kort nog relatief gunstig. Maar in-
middels zien we dat de droogte ook 
dat voordeel in toenemend tempo 
teniet doet. 

Binnen het werkgebied van wa-
terschap Vallei en Veluwe zijn er 
verschillen in hoeveel oppervlakte-
water er nog beschikbaar is. Door 
het aanhoudende droge weer ver-
wachten we dat de waterpeilen 
blijven dalen en er in steeds meer 
gebieden droogval optreedt. 

Toekomst
Met het instellen van het onttrek-
kingsverbod is het werk van het 
waterschap niet klaar, het water-
schap houdt de situatie nauwlet-
tend in de gaten.  ■

Afscheid van samenwerking Water

Donderdag 12 mei heeft wethou-
der Hans van der Sleen na 8 jaar 
afscheid genomen van de Samen-
werking Water Oost Veluwe (SWOV). 

Dit samenwerkingsverband tussen 
vijf gemeenten en het waterschap 
stemmen het beleid af op het gebied 
van de afvalwaterketen, het opper-
vlaktewater en het grondwatersys-
teem. Daarnaast is het als werkre-
gio het directe aanspreek punt voor 
het rijk op het gebied van klimaat-
adaptatie. Naast de wethouder van 
Voorst vertrekken ook de wethou-
ders van Epe (foto links), Apeldoorn 
en Heerde.  

Afscheid bij drinkwaterwin-
ning Epe
Het afscheid vond plaats bij de 
drinkwaterwinning in Epe, een mooi 
project van klimaatadaptatie. Hierbij 
wordt nabij Zuuk oppervlaktewater 
ingezameld vlak voordat dit het ka-
naal in loopt. Dit water wordt door 
middel van buizen naar de infiltra-
tievijvers gepompt bij de Dellenweg, 
vlakbij de drinkwaterwinning. Het 
streven is om uiteindelijk net zoveel 
water de bodem in te brengen als 
dat de drinkwaterwinning onttrekt. 
Hierdoor wordt het natuurlijk even-
wicht weer hersteld.  ■

Inloopavond verkeersonderzoek Zuiderlaan en omgeving

Samen met het adviesbureau 
Goudappel start de gemeente 
Voorst een verkeersonderzoek 
om de situatie aan de Zuiderlaan 
te optimaliseren. We vinden het 
belangrijk om al bij de start van 
het onderzoek ook de omgeving 
te betrekken, zoals inwoners, on-
dernemers en de sportverenigin-
gen aan de Zuiderlaan. Dat biedt 
u de mogelijkheid om vooraf op-
merkingen en suggesties over de 
Zuiderlaan en omliggende wegen 
in te brengen. Bijvoorbeeld over 
de verkeersveiligheid, bereikbaar-
heid en leefbaarheid. Wij nodigen 
u daarom graag uit voor een in-
loopavond op woensdagavond 1 

juni 2022.  

Verkeersonderzoek 
Zuiderlaan en omgeving
Het verkeersonderzoek helpt ons 
om de meest optimale verkeers-
situatie voor de Zuiderlaan te 
bepalen. Een aanpassing van de 
snelheid op de Zuiderlaan kan 
effecten hebben op de thema’s 
verkeersveiligheid, leefbaarheid 
en bereikbaarheid op en nabij de 
Zuiderlaan,maar ook op omlig-
gende wegen en voor de nabijge-
legen woon- en werkgebieden. Het 
onderzoek geeft ons inzicht in de 
effecten op de genoemde thema’s. 
Hierdoor kan er een weloverwe-

gen besluit genomen worden over 
de snelheid op de Zuiderlaan. Wij 
hechten waarde aan uw betrokken-
heid bij dit onderzoek.

Inloopavond woensdag 
1 juni 2022
Op woensdagavond 1 juni 2022 or-
ganiseren wij een inloopavond over 
het verkeersonderzoek Zuiderlaan. 
U bent tussen 19.30 en 21.00 uur 
van harte welkom in het sportcafé 
van SV Twello op het Sportpark Zui-
derlaan. Er is geen vast program-
ma. Loop gerust binnen. Medewer-
kers van adviesbureau Goudappel 
en de gemeente staan u te woord 
en ontvangen graag uw inbreng.  ■

 



voorstwijzervoorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties 
die wij al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 9 mei 2022 tot en met 
vrijdag 13 mei 2022.

Bekendmakingen

Week 20: 18-05-2022

 Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl, onder Be-
leid & regelgeving en ga naar de 
pagina Bekendmakingen. Daar 
vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

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

Berichten over uw buurt 
via overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt
Snel en overzichtelijk alle ont-
wikkelingen in uw buurt volgen 
of de officiële bekendmakingen 
van de gemeente Voorst inzien? 
Dat is mogelijk op overheid.nl. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmel-
den voor een e-mailservice. Met 
enkele stappen schrijft u zich in. 
U ontvangt dan dagelijks per e-
mail een overzicht van besluiten 
en andere berichten die onder 
meer gemeenten, provincies en 
waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type be-
richt in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk 
een afstand ten opzichte van uw 
adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-

bonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aange-
geven afstand.

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag in de even weken 
houdt de welstandscommissie 
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Bosweg 14 in Klarenbeek Buurtvolleybal en barbecue op 6-6-2022 Toestemming verleend BW-2022-0130

Diverse wegen door de gemeente Voorst Kaartleesrit Internationale Porsche 356 meeting op 
28-5-2022

Melding ontvangen BW-2022-0133

Kerkweg 2 in Klarenbeek Pannenkoekenfietstocht op 28-8-2022 van 10.30-
18.00 uur

Toestemming verleend BW-2022-0132

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 48 in Twello Bouwen berging Vergunning verleend SXO-2022-0228

Adriaen van Ostadestraat 23 in Twello Slopen en nieuwbouw schuur met overkapping Vergunning verleend SXO-2022-0121

Bonenakker 48 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2022-0140

Bongerdstraat 11 in Steenenkamer Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0256

Broekstraat 30 in Klarenbeek Verbouwen woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2022-0255

Duistervoordseweg 22 in Twello Plaatsen reclame-uitingen Vergunning verleend SXO-2022-0142

Enkweg 22 in Wilp Plaatsen 24 zonnepanelen in grondopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0258

H.W. Iordensweg 52 in Twello Slopen en nieuwbouw schuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0257

Koningin Julianastraat 10 in Twello Vergroten woning Vergunning ingetrokken SXO-2017-0590

Landweg in Klarenbeek - kad. percelen H484, 
H487, G1927 en G1928 Voorst

Uitvoeren werkzaamheden terrein Vergunning verleend SXO-2021-0715

Melkleenweg 3 in Terwolde Bouwen woning met schuur (wijzigingsaanvraag op 
SXO-2019-0693)

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0259

Middendijk 11 in Nijbroek Uitbreiden werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2022-0148

Rijksstraatweg 24A in Wilp Bouwen sporthal Vergunning verleend SXO-2021-0515/ 
NL.IMRO.0285.8119-VS00

Schadewijkpad 10 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0250

Tussen Clabanusweg 24 en Lange Klarenbeek-
seweg 42 in Klarenbeek

Aanleggen natuurvriendelijke oevers en retentiege-
bieden langs deel Voorsterbeek

Vergunning verleend (revisie) SXO-2021-0325

Twelloseweg 2 in Terwolde Bouwen kapschuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0249

Weerdseweg 11 in Wilp Bouwen schuur Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0108

Wilhelminaweg 2 in Voorst Plaatsen speeltoestellen Ontwerpvergunning SXO-2021-0383

Sloopmelding

Broekstraat 30 en 30A in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2022-0253

Chopinstraat 31 in Twello Verwijderen asbest dakbeschot en rookkanaal Melding ontvangen SXO-2022-0247

Havekespad 12 in Twello Slopen schuurtje met asbest dakbedekking Melding ontvangen SXO-2022-0226

Piet Heinstraat 4 in Twello Verwijderen asbesthoudende ventilatiebuis Melding ontvangen SXO-2022-0252

Verkeersbesluit

Raccordement (bij NS station) in Twello Aanwijzen parkeervoorziening als parkeergelegenheid 
alleen bestemd voor een deelauto

Besluit genomen Z-22-01409_2022-07673
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Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 uur.
Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Definitieve maatregelen Rijksstraatweg in Voorst

Op woensdag 2 maart 2022 was 
er een inloopbijeenkomst in het 
dorpshuis in Voorst over aanvul-
lende maatregelen voor de Rijks-
straatweg in Voorst. Tijdens deze 
bijeenkomst presenteerden wij 
maatregelen die nodig zijn om de 
verkeerssituatie in het dorp te ver-
duidelijken en waardoor de politie 
beter kan optreden tegen snel-
heidsovertredingen. De bijeen-

komst was goed bezocht en tijdens 
en na de bijeenkomst ontvingen 
wij veel reacties. Wij delen graag 
de definitieve maatregelen voor de 
Rijksstraatweg in Voorst met u.

Definitieve maatregelen 
De verkeerssituatie op de Rijks-
straatweg in Voorst willen wij 
verduidelijken door een aantal 
aanvullende maatregelen te ne-

men. Door die maatregelen kan de 
politie beter handhaven op snel-
heidsovertredingen. Dat komt de 
verkeersveiligheid in het dorp ten 
goede. Tijdens de inloopbijeen-
komst van 2 maart 2022 konden 
inwoners en ondernemers reage-
ren op onze voorstellen. Mede op 
basis van alle reacties zijn wij ge-
komen tot de volgende definitieve 
maatregelen voor de Rijksstraat-
weg in Voorst:
■ Wij brengen op subtiele wijze 

parkeervakken aan op het trot-
toir. Het aantal parkeerplekken 
en de locaties zijn mede be-
paald op basis van de ontvangen 
reacties; 

■ Op de rechte stukken weg bren-
gen wij in totaal zes versmal-
lingen aan. Tussen de Wilhel-
minaweg en de Kerkstraat twee 
en tussen de Schoolstraat en de 
Binnenweg vier;

■ Bij de overgang van 50 km/u 
naar 30 km/u aan de zuidzijde 
van het dorp, accentueren wij 
de overgang naar 30 km/u. Dit 
doen wij door een dubbele zo-
nestreep aan te brengen op het 
asfalt en blokhagen aan te bren-
gen in de berm. De blokhagen 
worden pas aangebracht in het 
plantseizoen (najaar);

■ Op de fietsstroken aan de zuid-
zijde van het dorp brengen wij de 
ontbrekende fietssymbolen aan;

■ Over de fietsopgang bij de zui-
delijke rotonde, waar het vrij 
liggend fietspad over gaat naar 
de fietsstroken langs de rijbaan, 
ontvingen wij veel reacties. Wij 
bekijken of en hoe wij deze situ-
atie veiliger kunnen maken. 

Een mooie en veilige 
dorpsstraat
De aanvullende maatregelen zijn 

zorgvuldig tot stand gekomen. 
Naast de politie, is ook de stuur-
groep Verder met dorp Voorst 
betrokken. Tijdens de inloopbij-
eenkomst konden inwoners en 
ondernemers reageren op het 
voorstel met maatregelen. De 
maatregelen zijn ontworpen met 
respect voor het oorspronkelijke 
ontwerp van de Rijksstraatweg 
in Voorst. Wij ontvangen name-
lijk veel positieve reacties op de 
vernieuwde Rijksstraatweg en de 
nieuwe uitstraling van het dorp. 
Een mooi, fijn, veilig en bereik-
baar dorp is belangrijk voor de 
toekomst van Voorst.    

Uitvoering werkzaamheden
Afhankelijk van de beschikbaar-
heid van de aannemer en de be-
nodigde materialen, streven wij 
ernaar dat de maatregelen deze 
zomer worden gerealiseerd.  ■
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HET WILPS VOLKSFEEST IS WEER TERUG MET DRIE DAGEN FEEST IN DE TENT

WILP.- In het Pinksterweekend, op 3, 4 en 
5 juni staat de vierentwintigste editie van 
het Wilps Volksfeest op het programma. 
Na twee jaar thuiszitten en beperkingen 
ivm de corona pandemie, zijn we weer 
terug en gaan alle remmen gaan los in 
de feesttent op het evenemententerrein 
aan de Sleedoorn in Wilp. De organisatie 

is er helemaal klaar voor!

Gratis toegang
Alle registers zijn open getrokken om een 
gevarieerd programma samen te stellen 
voor jong en oud en met voor elk wat 
wils. Het feest is op alle dagen gratis toe-
gankelijk.

Vrijdagavond
Op vrijdagavond trappen we af met vogel-
schieten. Om 19.30 wordt de schuttersko-
ning uit 2019, Wiljo Smit op feestelijke wij-
ze binnengehaald op het feestterein waar 
hij het eerste schot zal lossen. Om 22.00 
uur is er een spetterend live optreden van 
Bandje voor de sfeer. Deze zeskoppige 
allround coverband zet de tent op de kop 
met top entertainment en een spectacu-
laire show waarin de bekendste medley’s 
en alle mega meezingers voorbij komen.

Zaterdag
Op zaterdagmorgen is er een kinderpro-
gramma voor de leerlingen van de basis-
school. Om 10.00 uur openen de kinde-
ren het programma met confetti gevolgd 
door een dorpsloop. Vanaf 11.00 uur is 
er voor de jongste kinderen een piraten 
en prinsessen feest en kunnen de oudere 
kinderen deelnemen aan een zeskamp.

Op zaterdagmiddag is er om 14.00 uur 
een zeskamp voor vriendenteams. Meld 
een team aan met je vrienden, buren of 
familie op wilpsvolksfeest.nl. Het team 
dat het beste kan samenwerken en de 

juiste strategie heeft zal de overwinning 
in de wacht slepen.

Zaterdagavond
Op zaterdagavond is er in de feesttent 
van 20.00 tot 22.00 uur de uitslagavond 
van de Dijk van een Dorpsquiz. Op 21 mei 
wordt de dorpsquiz gespeeld en op 4 juni 
worden de winnaars tijdens het Wilps 
Volksfeest bekend gemaakt.

Na de bekendmaking van de uitslag is er 
live muziek van de coverband Bad Shoes 
en kunnen de voetjes van de vloer. Om 
23.00 uur wordt het stokje overgenomen 
door feest DJ Magnus die het dak eraf 
zal blazen en in hoog tempo en met veel 
energie de allerleukste party hits van de 
afgelopen decennia ten gehore zal bren-
gen.

Zondag
De zondag begint om 10.00 uur met een 
kerkdienst van de Protestantse Gemeen-
te te Klarenbeek Voorst Wilp die in de 
tent zal plaatsvinden. Voorganger in deze 
tentdienst is Kees Bulens uit Apeldoorn 
en het Livinuskoor uit Wilp verleent haar 

medewerking aan deze dienst.

Aansluitend is om 11.30 uur een optre-
den van het Shantykoor D’Ieselsingers 
uit Deventer en om 13.00 uur gaat het 
koppelklaverjassen van start waarvoor 
koppels zich vanaf 12.30 uur kunnen in-
schrijven.

’s Middags is er gelegenheid om op het 
terras onder het genot van een drankje 
gezellig bij te praten. Er is livemuziek van 
de coverband Relevel uit de Posterenk die 
de liefhebbers van rock classics op hun 
wenken zal bedienen. De verloting is om 
17.00 uur in de tent en het feest wordt af-
gesloten met een knallend optreden van 
de energieke coverband 7 Days Music.

Ook de kinderen hoeven zich niet te 
vervelen want er is een draaimolen, een 
springkussen, een stormbaan en een 
bungee trampoline. Ook hier geldt dat de 
toegang gratis is.

We hopen je op 3, 4 en 5 juni te mogen 
begroeten op het evenemententerrein in 
Wilp.

bij elke eerste 
vrijdag van de maand

€ 23.50
  P.P.

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

VRIJDAG: 3 JUNI . 1 JULI
EEN GEZELLIGE TAPASAVOND MET HEERLIJKE LEKKERNIJEN UIT EIGEN KEUKEN! 



DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Geldig t/m di 21 juni 2022

2 VOOR

350

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak 500 gram, frambozen bakje 125 gram, 
Junami appels zak 1 kilo of Conference peren bak 1 kilo

2 VOOR

5,-

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

2 VOOR

350

KIES & MIX GROENTEN
Sperziebonen zak 500 gram,  
zoete puntpaprika’s zak 500 gram, zoete 
cherry tomaten bak 400 gram of avocado bak 
2 stuks

OLA WATERIJS 
2 verpakkingen
M.u.v. losse ijsjes

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO MAALTIJDPAKKET
Thaise rode curry, Indiase kerrie, Italiaanse 
lasagne of Hollandse preischotel 
Per pakket

a4,95 - a4,99

399

JUMBO SPERZIEBONEN, 
SNIJBONEN OF PREI
2 zakken à 400 gram

a3,70 - a4,14

2 VOOR

3,-

KIPDIJFILET BLOKJES
Naturel, tandoori of saté 
2 schalen à 220-350 gram

a7,14 - a9,78

2 VOOR

6,-

Geen 18, geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*

RADLER, CORONA, 
CUBANISTO, DESPERADOS, 
AFFLIGEM OF TEXELS
Alcoholhoudend of 0.0% 
2 verpakkingen

M.u.v. Bavaria Radler 0.0%, Desperados 
Seltzer, 7+1 voordeelpack, gekoeld 
bier en geschenkverpakkingen

Binnendijk 
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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MUZIKAAL OPTREDEN 
KLEINE NOORDIJK

TWELLO.- Mezzosopraan Ekaterina Le-
vental en pianist Frank Peters brengen 
op zondag 22 mei liederen van Nikolai 
Medtner op Kleine Noordijk. 
Ekaterina Levental  en Frank Peters 
hebben beide afzonderlijk bekendheid 
verworven als solist in binnen- en bui-
tenland. Ze hebben grote affiniteit met 
de Russische muziek en spreken de 
taal. Sinds 2018 vormen zij het Medtner 
Project waarmee ze zich inzetten voor 
het vergroten van de bekendheid van 
Nikolai Medtner. Zij geven concerten 
en maken registraties van zijn integrale 
lied repertoire – bestaande uit meer dan 
100 liederen – die ze uitbrengen op een 
unieke serie CD’s. Zij zijn regelmatig te 
zien op Radio en TV op binnen- en bui-
tenland. Op zondag 22 mei zijn zij te zien 
om 15.00 uur op Landgoed Kleine Noor-
dijk. De eerste drie uitgaven van de CD’s  
werden met veel succes ontvangen door 
de pers en publiek. Men spreekt van een 
‘triomf’ en roemt de overtuigende wijze 
waarop de muziek wordt benaderd en 
uitgevoerd. De eerste CD INCANTATION 

won in september 2021 de Pure Sound 
Award in Moscow, deze prijs wordt uitge-
reikt voor de beste en meest opzienba-
rende opname van de Russische muziek. 
Medtner was een Russische componist 
en pianist met zeer unieke en eigen com-
positietaal. Zijn goede vriend en zielsver-
want Sergei Rachmaninoff noemde hem 
‘de grootste levende componist van zijn 
tijd’. En niet voor niets. Medtner zoekt 
in alles een uitdaging, onderzoekt de 
materie, beeldhouwt met klank en weet 
zo een compleet nieuwe, bijzondere en 
eigenzinnige werelden te scheppen.  Hij 
is een architect die met klank diamanten 
weet te slijpen. Profetisch, integer, eigen-
wijs, verstild, wild en stuurs de essentie 
van zijn waarheid onderzoekt. En daar-
mee een nieuwe, persoonlijke en pure 
schoonheid weet te creëren.
Kaarten voor de voorstelling kosten € 
25,00 p.p.  losse verkoop en € 20,00 p.p 
voor vrienden van SCKN, dit is inclusief 
koffie/thee en een consumptie
Meer informatie en reserveren: 
www.sckn.nl

CONCERT FANFARE VOORST: ZIJ 
LATEN WEER VAN ONS HOOR’N!

VOORST.- Op zondagmiddag 22 mei 
zullen opleidingsorkest Da Capo en het 
Fanfare Orkest optreden tijdens een 

gezellig concert bij de Voorster Muziek-
tent. Na ruim 2 jaar laat de Voorster mu-
ziekvereniging eindelijk weer van haar 
hoor’n! Het Fanfare Orkest staat onder 
leiding van Jurgen Wentzel. Jurgen is net 
voor corona in Voorst komen dirigeren 
en hij beleeft nu eindelijk zijn echte pre-
mière hier in Voorst. Op het programma 
staat lichte muziek met onder meer 
Latijns-Amerikaanse klanken, filmmu-
ziek, maar ook The Alan Parsons Project, 
Toto en Krezip komen voorbij met een 
prachtige jeugdige solo op trombone.  
 
De muzikale middag begint met het Da 
Capo orkest. Sinds september staat dit 
orkest onder leiding van de nieuwe ko-
perdocent Merle Esselink. Samen met de 
muzikanten heeft zij gekozen voor een 
Disney thema. 

Het concert begint zondag 22 mei om 
14.30 uur bij de Muziektent aan de 
Schoolstraat in Voorst. Er zijn zitplekken 
beschikbaar maar neem gerust zelf een 
kleedje en een drankje mee voor een ge-
zellige festival sfeer. Bij slecht weer vindt 
het concert in het Dorpshuis plaats en de 
entree is gratis.Voorst daar zit muziek in! 

 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

VOORSTER SPORTDAG VOOR LEERLINGEN 
BASISSCHOLEN

Twello.- Op woensdag 11 mei organiseerden de Sportplusleerlingen van 
het Veluws College Twello een sportdag voor leerlingen van groep 7 van de 
basisscholen in de gemeente Voorst. Zo’n tweehonderd leerlingen namen 
deel aan een zeer geslaagd sportfestijn op de velden van SV Twello aan de 
Zuiderlaan. 

Na drie jaar was het eindelijk weer mo-
gelijk om de Voorster Sportdagen voor 
basisschoolleerlingen te organiseren. Na 
2019 gooide corona roet in het eten en 
kon dit sportfestijn voor leerlingen van 
groep 7 niet meer georganiseerd wor-
den, maar in de afgelopen week kwam 
een grote groep naar de Zuiderlaan om 
aan sport- en spelactiviteiten deel te ne-
men. Wat waren ze er aan toe; de leer-
lingen van het Veluws College Twello met 
Sportplus in hun programma om het te 
organiseren en de leerlingen van de ba-
sisscholen om deel te mogen nemen. Bij 
de organisatie en begeleiding van deze 
dag waren een zo’n honderd leerlingen 
van het Veluws College Twello betrokken; 
leerlingen uit leerjaar 1 en 2 die als keu-
zevak Sportplus volgen. Bij dit keuzevak 
worden niet alleen extra sportactiviteiten 
gevolgd, maar moeten de leerlingen ook 
leren hoe ze dergelijke evenementen 
organiseren en begeleiden. Dat deden 
de leerlingen met verve. Er stonden ver-
schillende sport- en spelactiviteiten klaar, 
voor alle deelnemers was voor limonade 
en een appel gezorgd, de begeleiders 
konden genieten van koffie, thee en een 
koekje. 

Het draaide natuurlijk allemaal om de 
sport- en spelactiviteiten op de velden 
van SV Twello. “Wat zijn onze leerlingen er 
weer aan toe om aan dit soort activiteiten 
deel te kunnen nemen” was de opmerking 
van een van de begeleidende leerkrach-
ten van een basisschool. Een begeleiden-
de ouder bevestigde dit: “Wat goed dat de 
school dit organiseert. Mijn dochter be-
leeft er zoveel plezier aan.” Het was helaas 
in de laatste jaren niet mogelijk geweest, 
maar nu weer wel. Een heerlijk zonnetje 
maakte alles nog prettiger. “Ik vind het erg 
leuk allemaal en mijn team heeft al heel 
veel punten verzameld”, was de reactie 
van een van de basisschoolleerlingen. Een 
meisjesteam dat bij het touwtrekken niet 
opgewassen was tegen een te sterk jon-
gensteam kreeg onverwacht hulp van de 
directeur van het Veluws College Twello, 
Piet Oosting, die zich met enig gewicht in 
de strijd wierp en het meisjesteam aan 
hun eerste overwinning hielp. Ze straal-
den. Hoezo zijn de meisjes niet sterk?

De docenten lichamelijke opvoeding van 
het Veluws College Twello, Kim Hutten, 
Matthijs Kamphuis en Bram Huigen, wa-
ren verantwoordelijk voor de organisatie 

van dit sportevenement. Het programma 
zat strak in elkaar. Er was mede daardoor 
veel waardering van de begeleiders van 
de basisscholen, leerkrachten en ouders, 
voor de plezierige ontvangst en de orga-
nisatie van deze dag. Kim Hutten: “We or-
ganiseren deze Voorster Sportdag al jaren 
met veel plezier en het is zo leuk om te 
zien dat de basisschoolleerlingen zo ge-
nieten. Maar ik ben ook heel trots op onze 
eigen leerlingen, die alles begeleiden. Wat 
doen ze het goed allemaal.  Onze Sport-
plusleerlingen zijn zeker een ervaring rij-
ker.”

De leerlingen van de basisscholen waren 
enthousiast en keerden tevreden naar 
hun basisscholen terug. De organisatoren 
van deze dag kijken met veel tevreden-
heid op deze dag terug. Matthijs Kamp-
huis: “Sport, spel en bewegen. Het is niet 
alleen goed voor jonge leerlingen.” 

De deelnemende basisscholen waren 
de Martinusschool, de Hietweide en de 
Kleine Wereld uit Twello, de Wiekslag uit 
Voorst, de Kopermolen uit Klarenbeek, 
de Bongerd uit Terwolde en de Zaaier 
uit Teuge. Natuurlijk zat er ook een com-
petitie-element aan alle activiteiten. De 
winnende groep 7 mag binnenkort een 
bezoekje van de docenten lichamelijke 
opvoeding van het Veluws College Twello 
verwachten. Wie dat zal zijn … dat houden 
we nog even geheim.

ETT AVONDFIETS4DAAGSE KOMT ERAAN
TWELLO.- Nog 2 weken en de voorver-
koop voor de avondfietsvierdaagse, bij 
Jumbo Binnendijk, gaat van start. Van 24 
mei t/m 28 mei  (17.00 uur) kunt u een 
deelname bewijs voor €4 kopen. Met het 
deelnamebewijs, dat u  op maandag 30 
mei  kunt inleveren, ontvangt u de rou-
tekaartjes. Van zowel de korte als lange 
route.
Deelnamebewijs is te verkrijgen bij de 
info balie van de Jumbo aan de Michiel 
de Ruyterstraat 101, Twello. De Avond-
fiets4daagse vindt plaats vanaf  maan-
dag 30 mei tot en met donderdag 2 juni 
2022.
 
Leuke en gevarieerde routes 
in en om Twello
De Avondfiets4daagse commissie van 
de ETT, heeft veel energie gestoken om 
nieuwe routes te maken, in en om Twel-

lo. De korte routes variëren vanaf 17 tot 
maximaal 20 kilometer en is voor ouders 
met kinderen, goed te doen. De langere 
routes, ook wel de 4 windstreken ge-
noemd, variëren van 35 tot 40 kilometer. 
Een uitdaging voor de sportieve fietser 
en niet te vergeten de sportieve e-biker.
Alle routes gaan via de ANWB Fiets 
knooppuntenroute. Op duidelijke ge-
drukte kaartje, worden deze korte en 
lange routes weergegeven. Iedereen 
fietst op zijn eigen manier en tempo. En 
heeft u geen fiets, maar wel een scoot-
mobiel? Ook dan kunt u gewoon meerij-
den. Kun je niet iedere avond maar wil je 
alle routes wel fietsen dan kun je dat na-
tuurlijk ook doen op een ander tijdstip. 
Iedere deelnemer krijgt onderweg een 
traktatie aangeboden. Ook andere lokale 
ondernemers trakteren de deelnemers, 
die 4 dagen fietsen, op een consump-

tiebon voor een drankje. Als klap op de 
vuurpijl biedt een plaatselijke snackbar 
iedere deelnemer een bon aan voor een 
ijsje. 

Inschrijven en starten:
Om mee te doen aan de Avond Fietsvier-
daagse moet u zich inschrijven. U krijgt 
dan 4 kaartjes met daarop de routes en 
ruimte voor de controlestempels. Deel-
nemers die 3 of 4 dagen meefietsen, 
krijgen na afloop een medaille als bewijs 
van deelname.
Inschrijven voor de Avond Fiets4daagse 
kan voor € 5.  Op maandag 30 mei bij 
clubgebouw ‘De Laene’ van SV Voor-
waarts, Kerklaan 2A in Twello. Wilt u 
maar 1 of 2 dagen meefietsen? Dan kunt 
u een dagkaart kopen voor € 2. Elke 
dag kan er worden gestart van 18.00 
tot 19.00 uur.

FIETSTOCHT HEMELVAARTSDAG SV TWELLO 
TWELLO.- Op donderdag 26 mei organiseert de fietstochtcommissie van sv Twello  voor de 20e keer een fietstocht op 
Hemelvaartsdag. De formule van deze succesvolle activiteit is onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Voor € 
4,- krijgt u een gedetailleerde routebeschrijving, koffie, nog een keer koffie en na afloop een munt voor een drankje. Ook 
kunt u tegen een bodemprijs weer gebruik maken van een 3-gangen-diner. De route leidt u over droge en natte wegen 
naar bekende en onbekende plekken.  Binnen enkele uren ziet u alles wat onze omgeving rijk is: van fraaie natuur tot 
architectonische gebouwen. U komt door of langs Gorssel, het buitengebied van Deventer, Schalkhaar en Diepenveen. De 
lange route doet daarnaast nog Bathmen en Lettele aan. U kunt kiezen uit een route van circa 35 of circa 50 km. Noteer 
26 mei maar alvast in uw agenda: vertrek tussen 09.00 uur en 10.30 uur.



TERWOLDE en 
NIJBROEK

TERWOLDE en 
NIJBROEK

Welkom inWelkom in

Welkom inWelkom in
TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

Reparatie en onderhoud
Uitlijnen

Airco onderhoud
Verkoop auto’s nieuw/

gebruikt

OPEN
HUIS

Donderdag 26 mei 2022
Van 10:30 - 15:00

Oude Rijksstraatweg 4A

Kakelbont Kinderopvang 
heeft haar deuren geopend!

De cirkel is nu rond 
Het pand aan de Oude Rijksstraatweg heeft een bijzondere 
geschiedenis. Van de oude staat is niets meer terug te vinden, zowel 
de binnen als buiten ruimte zijn compleet aangepakt. Het was een 
lange weg van verbouwen en voorbereiden. 

Op 22 november 2021 was het eindelijk zover, de kinderen konden komen spelen, 
leren en ontdekken. Ontzettend trots zijn wij op wat we hebben neer gezet. 
Een mooie plek waar kinderen de ruimte krijgen om te experimenteren, 
ze mogen leren door te ervaren, te ontdekken en te onderzoeken. 
Wij vangen kinderen op in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Bent u ook nieuwsgierig, hoe het is geworden? 
Ondertussen zijn we bijna 6 maanden open en wordt het hoog tijd 
om Kakelbont aan u te kunnen laten zien. Op donderdag 26 mei 
2022 houden wij een open huis. U bent van harte welkom tussen 
10:30 en 15:00 om een kijkje te komen nemen.

Voor meer informatie over Kakelbont Kinderopvang verwijzen wij u graag naar onze website www.kakelbonttwello.nl
Voor kinderen van 0-4 jaar          Kleine groepen          Ruime openingstijden          45m² speelhal



PAGINA  19 WOENSDAG 18 mei 2022 Voorsternieuws

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

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

Dierenartsenprakti jk De Driehoek

‘Een ongeluk zit in 
een klein hoekje’
Afgelopen maand hebben wij opvallend veel huisdieren 
gezien met ongelukjes. Per ongeluk een kastdeur open 
laten staan, waardoor de hond chocolade kan eten. Twee 
honden met voernijd, die in huis ruzie krijgen om de 
laatste brok. Soms kunnen kleine handelingen ook grote 
gevolgen hebben. Het tuinhekje dat per ongeluk open 
blijft  staan, resulteert in een aangereden pup. Een kat die 
ontsnapt door het openstaande raam en vervolgens de 
weg niet terugvindt en wordt aangereden. 
Gelukkig gaan er heel veel ongelukjes net goed, maar als 
het kwartje de verkeerde kant op valt, staan wij voor u 
klaar om u huisdier zo goed mogelijk te helpen. Ook buiten 
openingsti jden hebben wij goede spoedzorg voor uw 
huisdier geregeld. Sinds begin deze maand hebben wij een 
gezelschapsdieren spoeddienstverband met DAP Vaassen. 
Hierdoor kunnen wij de regionale spoedopvang voor uw 
huisdier behouden. 
Gelukkig zijn er ook vrolijke ongelukjes, het deurtje tussen 
de konijnenrennen niet goed afsluiten en een kleine 
maand later is het ineens een stuk drukker in de ren. 
Blijf alert op openstaande deuren en ramen, zo voorkom je 
een hoop ongelukken! 

CONCERT DOOR BLOKFLUITENSEMBLE ARABESK
BUSSLOO.- Blokfluitensemble Arabesk 
speelt op zondag 22 mei in de St. Marti-
nuskerk een spannende mix van werken 
van drie componisten uit de 16e en 17e 
eeuw. De sfeer zal variëren van vrolijk 
naar droevig; van stemmig naar uitge-
laten.
De stukken die gespeeld zullen worden 
zijn de Trauersymphonie van Pietro An-
tonio Locatelli (1695-1764), delen uit 
de Lamentations Jeremiae van Thomas 
Crecquillon (ca. 1505-1557) en Don 
Quixotte van Georg Philipp Telemann 
(1681-1767).  De muziek wordt benaderd 
vanuit originele invalshoeken. 

Naast muziek worden ook enkele hoofd-
stukken uit de Don Quijote van Cervan-
tes, voorgelezen in het oud-Spaans. Om 
het goed te kunnen volgen wordt de Ne-
derlandse tekst getoond op een scherm. 
Op dat scherm worden tijdens de mu-
ziek beelden getoond van de avonturen 
van Don Quijote. De foto’s zijn van Gert-
jan van de Meent.

Laat u verrassen! 
Blokfluitensemble Arabesk bestaat uit 

enthousiaste amateurmusici die elk 
verschillende blokfluiten bespelen; van 
de kleine sopranino tot de grote con-
trabasblokfluiten. De teksten worden 
gelezen door Maria Paz James Avarez. 
Arabesk staat onder leiding van Norbert 
Kunst, dirigent, docent en instrumenten-
bouwer. 
 
Titel: Don Quijote in Bussloo

Plaats:  Sint Martinuskerk Bussloo, 
Bussloselaan 40
Datum: zondag 22 mei ‘22
Aanvang: 15.30 uur
Entree: € 15,=
Kaarten: https://sint-martinuskerk- 
bussloo.org/event/arabesk/   of
 www.ensemblearabesk.nl 
Of aan de zaal voorafgaand aan het con-
cert.

JEUGDACTIVITEIT BIJ DORPSKERK
TWELLO.- Je denkt nu misschien: de 
kerk?? Mij niet bellen hoor! Wat moet ik 
daar nu mee? Een goede vraag. Ons ant-
woord is dat we heel goed begrijpen dat 
je er inderdaad niet zoveel mee kunt. In 
de kerk komen vooral oude mensen, er 
worden saaie liedjes gezongen, je mag 
niks terugzeggen en misschien ben je 
ook wel helemaal niet zo bezig met waar 
het in de kerk over gaat. Je denkt mis-
schien, wat heb ik daar nou te zoeken, 
wat is er nou te doen voor jonge men-
sen. Ja, en precies daarom deze oproep. 
Want wij vinden het leuk om JOU, mid-
delbare scholier tussen de 12 en 18 jaar, 
te ontmoeten en beter te leren kennen. 
Te weten wat jou bezighoudt, wat voor 
jou belangrijk is en waar je wel eens met 
leeftijdgenoten over wilt praten. Niet via 
een kerkdienst of zo, maar met losse ac-
tiviteiten waar je aan deel kunt nemen. 

We hebben een programma samenge-
steld met leuke Doe-activiteit, waarbij 
je ook lekker kunt chillen met andere 
jongeren. Het is ook nog eens een keer 
helemaal gratis.

Op 22 mei organiseren we een Scaven-
ger Hunt in en om Dorpstraat 8 & 10. Om 
14.00 uur verzamelen bij de ingang van 
de Dorpskerk Twello. Neem je mobieltje 
en vriend of vriendin mee en kom kijken.  

Werkgroep Jeugd
Ary Braakman, braakman@pkn-twello.
nl/ 06-39207694. Rosa van der Tang, 
tang@pkn-twello.nl/  06-30271724. Wil-
lemien Toonen

Informatie vind je ook op de website: ht-
tps://www.pkn-twello.nl/ en op https://
kijkindekernen.nl/
 

Bezoek Voorst
Inspiratie voor je dagje 
weg in eigen omgeving! 

bezoekvoorst.nl

FEESTELIJKE HEROPENING MUZIEKTENT 
TERWOLDE TIJDENS DAUWTRAPPEN
TERWOLDE.-Drie en een half jaar na de 
start van de grote actie Behoud Muziek-
tent Terwolde staat ze weer als stralend 
middelpunt in het dorp. Stevige stalen 
pilaren, een akoestisch plafond met 
verlichting, fris schilderwerk en nieuwe 
bestrating. Op 23 januari 2021 werd de 
grote renovatieklus gestart en nu is de 
muziektent er helemaal klaar voor: de 
grote heropening op donderdag 26 mei.

Muziektent hét symbool van 
verbinding
In de jaren vijftig van de vorige eeuw ga-
ven de initiatiefnemers voor een muziek-
tent in Terwolde al het goede voorbeeld. 
Zangvereniging Eendracht, Vereniging 
Dorpsbelangen en muziekvereniging 
Ons Genoegen gingen gezamenlijk de 
verbinding aan en realiseerden een 
prachtige muziektent in de dorpskern 
van Terwolde. Deze vruchtbare samen-
werking resulteerde in een unieke mu-
ziekkoepel, welke nadien als voorbeeld 
werd gebruikt voor veel vergelijkbare 
gebouwen in heel Nederland.

De verbinding tussen de verenigingen 
destijds stond ruim drie jaren geleden 
centraal tijdens de sponsoractie voor 
een grote renovatie van de in slechte 
staat verkerende muziektent. Verenigin-
gen, steentjesambassadeurs en bedrij-
ven hebben er gezamenlijk voor gezorgd 
dat er een mooi bedrag kon worden 
gestort in de renovatie-pot. Deze ver-
binding is nog steeds terug te vinden via 
het ‘Steentje’ aan de vele sleutelbossen 
in Terwolde en de samenwerking met 
lokale bedrijven tijdens de ingrijpende 
werkzaamheden aan de muziektent.

Nieuwe eigenaar
Sinds het begin van het bestaan van de 
muziektent was muziekvereniging Ons 
Genoegen eigenaar op erfpacht, waarbij 

de grond eigendom is van de gemeente 
Voorst. Doordat de muziekvereniging 
de financiële last m.b.t. onderhoud niet 
meer kon dragen en het voortbestaan 
van de muziektent daardoor onzeker 
werd, is besloten om de erfpacht te 
beëindigen en de muziektent over te 
dragen aan de gemeente Voorst. Dit 
betekent dat dit boegbeeld niet zal ver-
dwijnen uit de dorpskern van Terwolde 
én dat een aantal extra wensen van de 
vereniging bekostigd konden worden 
met het geld van de actie Behoud Mu-
ziektent Terwolde.
Tijdens Koningsdag heeft Stichting Oran-
je Comité als eerste de gerenoveerde 
muziektent in gebruik genomen. De mu-
ziektent straalde weer in het dorpshart 
van Terwolde!

Programma heropening 26 
mei 2022
Het stralende middelpunt van het dorp 
verdient natuurlijk ook een grote her-
opening. Gemeente Voorst, Dorpsbelan-

gen Terwolde en muziekvereniging Ons 
Genoegen hebben een gezellig program-
ma samengesteld op Hemelvaartsdag.
Vanaf 7:00 uur kunnen liefhebbers van 
het dauwtrappen zich aansluiten bij de 
muzikanten van Ons Genoegen voor de 
jaarlijkse rondgang met de fiets door het 
buitengebied en het dorp Terwolde. Het 
vertrekpunt is vanaf dorpshuis d’Olde 
Schole. Halverwege de route zijn er voor 
de vroege vogels weer de gebruikelijke 
broodjes en koffie/thee, aangeboden 
door Supportersvereniging Ons Genoe-
gen. 

Rond 10:00 uur arriveren de muzikanten 
en dauwtrappers op het terrein bij de 
muziektent. Hier staat wat lekkers voor 
alle deelnemers en bezoekers klaar, ver-
zorgd door vrijwilligers van molen de 
Ooievaar en aangeboden door Dorpsbe-
langen Terwolde en de gemeente Voorst. 
Om 10:30 uur verricht wethouder Arjen 
Lagerweij de officiële heropening. Ieder-
een is van harte welkom! 

VEILIG INTERNET VOOR BEZOEKERS BIBLIOTHEEK
TWELLO.- Veilig gebruik maken van internet. Ongetwijfeld hecht jij daar veel waarde aan. De Bibliotheek ook. De Biblio-
theek wil bezoekers veilig en laagdrempelige toegang tot het internet aanbieden. Vanaf 1 juni kun je bij al onze locaties 
gebruik maken van publicroam zodat je veilig online kunt gaan. 

Voordelen
Met publicroam ben je na één keer aanmelden altijd direct verbonden met wifi zodra je in de bieb komt. Je gegevens 
zijn veilig en publicroam waarborgt je privacy. Er zijn geen kosten aan verbonden. Bezoekers kunnen de app Publicroam 
downloaden of via de website een account aanmaken. Dit kan met je mobieltje, laptop of tablet. 

Hulp nodig?
Steeds meer bibliotheken en openbare gebouwen werken met publicroam, zodat je ook daar direct bij binnenkomst op 
de wifi zit. Weet je niet hoe het werkt of heb je vragen hierover? Vraag het gerust aan één van de medewerkers van de 
Bibliotheek. Je kunt ook het ComputerPlein bezoeken of een van de media-inloop spreekuren. In al onze vestigingen kun 
jij je vraag stellen. 

https://sint-martinuskerk-bussloo.org/event/arabesk/
https://sint-martinuskerk-bussloo.org/event/arabesk/
http://www.ensemblearabesk.nl
mailto:braakman@pkn-twello.nl/
mailto:braakman@pkn-twello.nl/
mailto:tang@pkn-twello.nl/
https://www.pkn-twello.nl/
https://www.pkn-twello.nl/
https://kijkindekernen.nl/
https://kijkindekernen.nl/


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

Kom langs of maak online een 
afspraak op gijsbertsbv.nl

Ruime keuze 
PVC vloeren

Badkamers      Keukens      Wand- vloertegels      PVC vloeren      Wellness      Accessoires      Maatwerk            

Afslag Apeldoorn Noord

Keukens, 
badkamers 
en tegels 

45 jaar

5000 m2

showroom

De hele avond onbeperkt eten
(niet tijd gebonden)

€22,95  P.P.

HEMELVAARTSDAG 26 mei, PINKSTEREN 5 en 6 juni en VADERDAG 19 JUNI

kinderen tot 12 jaar betalen leeftijd plus €2,00

Uitgebreid onbeperkt buffet 
met voor en nagerecht

Reserveren gewenst
Vanaf 17.00 uur

Excl. drankjes 

Duistervoordseweg 128, Twello | 0571 274983 | www.dynasty-twello.nlDuistervoordseweg 128, Twello | 0571 274983 | www.dynasty-twello.nl

inclusief soep en ijs
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‘MADE IN VOORST’ LAAT ZIEN DAT GEMEENTE VERRASSEND 
VEEL EXPORTBEDRIJVEN VAN DIVERSE PLUIMAGE HERBERGT
BURGEMEESTER SPREEKT LOVEND OVER 
INITIATIEF BIJ BOEKPRESENTATIE

Door Rudi Hofman

Foto: Mariëlle Schiphorst-Dolman

WILP - Wees trots op je bedrijf en draag 
dat gevoel ook uit. Dit advies klonk don-
derdag meer dan eens tijdens de pre-
sentatie van ‘Made in Voorst’ bij Schone-
veld Breeding in Wilp. In dit boek staan 
portretten van 101 in de gemeente 
Voorst gevestigde bedrijven die óók over 
de grens aan de weg timmeren. “Een 
aantal van 101 exporterende bedrijven 
is voor Voorst fantastisch”, zei economie-
wethouder Harjo Pinkster glunderend. 
In het voortraject had hij zelf ook enkele 
namen aangedragen van bedrijven die 
zijns inziens voor een plek in het boek 
in aanmerking kwamen. Burgemees-
ter Paula Jorritsma-Verkade kreeg het 
eerste Made in Voorst-exemplaar uitge-
reikt door directeur Peter van de Pol van 
Schoneveld Breeding. Hij is ook als be-
stuurslid van de Werkgeverskring Voorst 
nauw bij dit project betrokken. 

Dalmatiër
Het boek voor de burgemeester werd 
door een dalmatiër, die symbool stond 
voor de 101 bedrijven, naar het podium 
gebracht. Jorritsma-Verkade sprak vol 
lof over het initiatief (“mooi dat het een 
echt Voorster boek is geworden”) en zij 
vroeg applaus voor onder anderen fo-
tograaf Mariëlle Schiphorst-Dolman en 
Jolanda Brink. Brink vertaalde alle ver-
halen, zodat er naast een Nederlandse 
ook een Duitse en Engelse uitgave kan 
worden uitgebracht. Jorritsma-Verkade 
zegde toe dat ze samen met de nieuwe 
wethouder economie - Pinkster neemt 
binnenkort afscheid - gaat bekijken hoe 
de gemeente de samenwerking met de 
Werkgeverskring Voorst verder vorm 
kan geven. “Ik zie er ook naar uit om be-
drijven in Voorst als burgemeester nader 
te leren kennen.” 

Kinderen
Ten slotte deed de burgemeester de 
suggestie aan Van de Pol om bij Schone-
veld Breeding ook kinderen te laten ken-
nismaken ‘met iets kleins wat toch groot 
is’. Volgens de directeur gebeurt dit al. 
Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het ver-
edelen van potplanten en exporteert 
jaarlijks zo’n 200 miljoen zaden naar 
tientallen landen. Van de Pol noemde 
Made in Voorst ‘een geweldige uitkomst 
van een zoektocht naar exporterende 

bedrijven’. “Niemand had zich dit en-
thousiaste resultaat kunnen voorstel-
len. Ik vind het bijzonder dat zo’n kleine 
gemeente zoiets bijzonders kan voort-
brengen. Dit smaakt naar meer. Bedrijf 
nummer 102 heeft zich al gemeld.”  Het 
gaat om webshop Uut Twelle (hondens-
nacks), die een plek krijgt op de site van 
MKB Trade Office. Deze zogenoemde 
‘export-hub’ helpt exporterende bedrij-
ven in de Stedendriehoek op velerlei 
manieren. 

Aanjager
Namens MKB Trade Office is Marco Kok 
de aanjager van Made in Voorst. Project-
partners zijn de gemeente Voorst, Werk-
geverskring Voorst en de Rabobank als 
sponsor. Eerder verschenen al Made in 
Deventer en Made in Apeldoorn. Kok is 
verguld met het Voorster resultaat. Hij 
tekende zelf voor het overgrote deel 
van de bedrijfsbezoeken en interviews: 
“Het was een genot om bij jullie langs te 
komen.” De ongeveer negentig gasten 
bij de boekpresentatie zagen hoe eige-
nares Margaret Feenstra van Impaqed 
Products BV in Twello het tweede exem-
plaar van Made in Voorst - met hulp van 
twee dalmatiërs - in ontvangst mocht 
nemen. 

Ongelukken voorkomen
De onderneemster vertelde dat haar 

bedrijf een bandenspanning monitor-
systeem heeft ontwikkeld waarmee 
heel veel ongelukken met vrachtwagens 
en andere zware voertuigen kunnen 
worden voorkomen. Daarnaast bespa-
ren gebruikers op brandstofkosten en 
stoten zij minder CO2 uit. “Als je ons 
systeem op je truck installeert, heb je 
binnen een jaar je investering terug. 
Het kan 99 procent van alle klapbanden 
voorkomen. We doen dit in heel Europa. 
Nederland blijft achter, omdat Neder-
landers zuinig zijn. Ze vragen altijd als 
eerste wat het kost. Van MKB Trade Of-
fice krijgen we veel steun met het betre-
den van de Franse markt”, zei Feenstra.

Sneeuwfiets
Wie de kans krijgt Made in Voorst in te 
zien, die zal verbaasd zijn over de enor-
me variatie in de bedrijfsactiviteiten. 
Van wereldspelers in hun branche als 
Vitalis Biologische Zaden in Voorst tot 
eenmansbedrijven als ‘Snike’ van Peter 
Ros. Deze IT-manager ontwikkelde in 
zijn vrije tijd een inklapbare sneeuw-
fiets. De onderdelen komen uit Oosten-
rijk en Nederland. Die assembleert hij in 
zijn werkplaats in het buitengebied van 
Terwolde. Ros bedient met zijn sneeuw-
fietsen vooralsnog de Nederlandse en 
Belgische markt. Op https://mkbtrade-
office.nl/ staan ook alle bedrijfsprofielen 
van exporterende Voorster bedrijven.

BROEDKORVEN: EEN VEILIG ONDERKOMEN
REGIO.- Het zal een ieder die in het voor-
jaar sloten of kolken in het buitengebied 
passeert wel eens zijn opgevallen: ge-
vlochten mandjes die door 4 stokken in 
de lucht worden gehouden, boven het 
water of langs de kant. Deze broedkor-
ven dienen als veilige nestplaats voor met 
name wilde eenden, maar ook andere 
watervogels, zoals het waterhoen maken 
graag gebruik van deze tijdelijke verblijf-
plaats.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal 
broedparen van wilde eenden in Neder-

land gestaag daalt, waarschijnlijk als ge-
volg van de lage overlevingskans van de 
kuikens. De kuikensterfte is weer afhan-
kelijk van de beschikbaarheid van voed-
sel en de mate waarin moeder met kroost 
wordt belaagd door nestrovers zoals vos-
sen en kraaien. Dat noemt men predatie. 
Deze predatie kan tijdens de broedperi-
ode nagenoeg worden voorkomen indien 
de eenden broeden in een broedkorf, zo 
is inmiddels gebleken. Ca 90% van de be-
woonde korven is succesvol terwijl ca 60 
% van de natuurlijke eendennesten verlo-
ren gaat als gevolg van predatie.

De Nederlandse Jagersvereniging  doet 
vanaf 2020  landelijk onderzoek naar de 
broedresultaten in broedkorven en vele 
vrijwilligers werken mee aan het onder-
zoek dat tot 2026 loopt.

De WBE IJsselvallei, met een werkgebied  
dat loopt van de gemeente Voorst tot 
Hattem, draagt ook een steentje bij. Dit 
voorjaar zijn 180 handgemaakte broed-
korven verspreid onder de leden en bin-
nenkort zal blijken wat de resultaten van 
alle inspanningen zijn. De eerste kuikens 
zijn inmiddels al gesignaleerd.

ZANGERS EN ZANGERESSEN GEZOCHT
REGIO.- Op zondag 12 juni vindt er om 19.00 uur in de kerk van Terwolde een Taizé viering plaats. Om de liederen be-
kender te laten klinken zal er 3x de mogelijkheid zijn om deze te leren zingen. Samen met het koor Inspiration onder 
leiding van Marlies Tiemens kunt u kosteloos meezingen/oefenen op dinsdag 23 en 30 mei en 7 juni. Aanvang 18.45 uur 
en eindigt om 19.30 uur. Een dienst in de Oecumenische viering in Taizé bestaat uit liederen die enkele malen achter 
elkaar herhaald worden, afgewisseld met lezingen uit de Bijbel en stiltes. In de kloostergemeenschap van Taizé komen 
elk jaar vele jongeren, maar ook ouderen bij elkaar om gezamenlijk deze diensten bij te wonen. Daarnaast vinden er 
groepsgesprekken, bijbel-besprekingen o.l.v. een broeder plaats. Maar natuurlijk ook moet er corvée gedaan worden. Als 
gast ben je altijd welkom om een viering bij te wonen. De broeders hebben ook een winkel waar je o.a. hun zelf gemaakte 
aardewerk kunt kopen. 

Een week, maar zelfs één dag in Taizé zal je niet gauw vergeten. Het is een intense tijd die je niet meer loslaat. Voor info 
op opgave kunt u contact opnemen met Riet Visser 06-25057803.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

MET MEERDERE 
GENERATIES ONDER 1 DAK
De zorg voor ouderen komt steeds meer voor rekening van 
mantelzorgers. Mantelzorgers zijn de partner en/of de kinderen. 
We zien in onze praktijk dat steeds meer ouders ervoor kiezen 
om met hun mantelzorgende kinderen onder één dak te gaan 
wonen. Zelfs ook al in de situatie dat er nog geen sprake is van 
mantelzorg. Bent u aan het overwegen om te gaan samenwonen 
met uw ouders of kinderen? Dan zijn er wat onderwerpen om over 
na te denken voordat u uw plannen omzet in daden. 

Alles begint natuurlijk met de beslissing waar en hoe de generaties 
met elkaar gaan samenwonen. Dan ontstaat namelijk het beeld 
hoe het nieuwe dagelijkse leven eruit zal gaan zien. Maar vergeet 
dan niet wat de financiële kant daarvan is. Een huis met een 
‘voor’–  en ‘achterhuis’, kan vaak eenvoudig in tweeën worden 
gedeeld. Maar financieel is het meestal niet zo makkelijk. Als er 
bijvoorbeeld een hypotheek op het huis zit, kan samenwonen ten 
koste gaan van een deel van de hypotheekrenteaftrek. Ook moet 
de bank toestemming geven als er familie in je huis komt wonen. 

Als het echte mantelzorgen aanbreekt en de ouders zijn steeds 
meer hulpbehoevend, dan komt het goed uit als zij al een 
levenstestament hebben. Met dat levenstestament kan het 
mantelzorgende kind de administratie en financiën regelen, maar 
ook medische beslissingen nemen als de ouder dat zelf niet meer 
kan. 

En dan de verdrietige situaties waarop je voorbereid moet zijn. 
Want die kunnen grote gevolgen hebben voor de woonsituatie. 
Het sterven van de ouder of de scheiding van het mantelzorgende 
kind. Hoe ziet de woonsituatie en het daaraan gekoppelde 
financiële plaatje er dan uit? Zo is het belangrijk als je met z’n 
allen in een huurhuis woont, om aan de verhuurder te vragen of de 
achterblijvers op het huurcontract kunnen worden bijgeschreven. 
Als het om een koophuis gaat, kan via een testament worden 
geregeld dat de achterblijvers in het huis mogen blijven wonen. 
Anders zijn die afhankelijk van afspraken met andere erfgenamen. 
Vaak een recept voor familieruzies. 

We denken graag met u mee over het vormgeven van de 
samenwoning van meerdere generatie onder één dak. 

ZEVEN GESLAAGDEN BIJ DE 
E.H.B.O. VERENIGING VOORST

VOORST.- Eindelijk konden de cursis-
ten 21 april op voor het examen Eerste 
Hulp bij Ongelukken. Trots dat ze zijn ge-
slaagd! In 10 lesavonden hebben zij zich 
bekwaam gemaakt in het verlenen van 
Eerste Hulp bij o.a. ongevallen, ernstige 
bloedingen, botbreuken, reanimatie/AED. 
Daarnaast kwam ook de EHBO aan kinde-
ren aan bod. 

Binnenkort ontvangen de geslaagden, 
Ellen Dolman, Jacqueline Makkink, Jo-
landa Witteveen, Lotte Veenhuizen, Roy 
Veenhuizen, Marleen Mac-Lean en Nicole 
Ekkers het felbegeerde Oranje Kruis Di-
ploma. Deze zal worden uitgereikt tijdens 
onze jaarlijkse feestavond.        
               
Bij voldoende aanmeldingen zullen we 
weer starten met een nieuwe cursus 
E.H.B.O. Hierin komen alle bovenstaande 

competenties aan bod.  Er wordt veel prak-
tisch geoefend, er zijn lessen met lotus-
slachtoffers zodat de praktijk heel dicht-
bij komt. Kortom een belangrijke cursus, 
waarin veel te leren is. De cursus wordt ge-
geven in 10 lesavonden verdeeld over een 
aantal maanden met een examenavond 
en geldig diploma als afsluiting.

Tevens start zal er in het najaar weer een 
nieuwe cursus avond zijn voor reanima-
tie/ AED, dit is 1 avond, waarbij een geldig 
certificaat wordt behaald. Als u interesse 
in één van de cursussen of vragen heeft 
over het bovenstaande, dan kunt u bellen 
met Bea Sarink 06-10415987 of een e-mail 
sturen naar: ehbovoorst@gmail.nl Veel 
zorgverzekeringen vergoeden geheel of 
gedeeltelijk een EHBO cursus. Informeer 
bij uw verzekering of u hiervoor in aan-
merking komt.

https://mkbtradeoffice.nl/
https://mkbtradeoffice.nl/
mailto:ehbovoorst@gmail.nl
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Twellness: voor een mooi en 
gezond uiterlijk & innerlijk

WIJ ZIJN VERHUISD!

Bij Twellness kan je terecht voor verschillende behandelingen:
• Gezichtsbehandelingen afgestemd op je huid type • Pedicure
• Sugaring van zowel gelaat als lichaam • Gellak en biab

Ik ben ondertussen een aantal weken aan het werk in mijn 
nieuwe salon. Een mooie plek in het centrum van Twello, 
met een fi jne sfeer. Om het te vieren dat we verhuisd zijn 
is er een opening gepland op zaterdag 21 mei. Hopelijk 
hebben we er mooi weer bij. Tussen 11.00 en 14.00 uur 
zijn jullie van harte welkom om de nieuwe salon te komen 
bekijken en verschillende demonstraties onder het genot 
van een hapje en een drankje, te zien en voelen. Wij werken 
uitsluitend met natuurlijke producten. Ook komt er een mooie 
openingskorting! We ontvangen je graag in onze nieuwe 
salon aan de Dorpsstraat 15 in Twello. 

Opening 
21 mei

’’Wij nemen de ti jd voor u, bij ons bent u geen 
nummer! Direct een eerlijke en nett o prijs, geen 
handjeklap maar alles duidelijk en transparant.’’

Yngwie Stel
06 - 15 29 95 14

Voorst (Gemeente Voorst)
Yngwie@keukenadviesaanhuis.nl

KEUKENS & KEUKENRENOVATIEKEUKENS EN KEUKENRENOVATIE
’’Wij nemen de tijd voor u, bij ons bent u geen 

nummer! Direct een eerlijke en netto prijs, geen 
handjeklap maar alles duidelijk en transparant.’’

Yngwie Stel
     06 - 15 29 95 14

Voorst (Gemeente Voorst)
Yngwie@keukenadviesaanhuis.nl

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

VACATURE

Ben jij een beginnend of ervaren financial? En word je graag onderdeel van 

een klein en gedreven team bij een modern bouwbedrijf?

Kijk dan snel op onze site voor meer informatie!

Financieel administratief medewerker (24 - 40 uur)
crediteuren- & salarisadministratie 

Marktplein 5, Twello | www.printandmore.nu | (0571) 27 61 91

Voorsternieuws
Print&more

Dé huis-aan-huis- krant van de gemeente Voorst e.o. en de 
praktische drukwerkwinkel dichtbij huis onder één dak in Twello

Praise avond 
Bevrijding en genezing 

 
 

   Vrijdag 
      20 mei 2022 

  
Inloop:  19:30 uur 

                                      Begin:    20:00 uur  
Einde:    22:00 uur 

 
 
 
 

 

 
                                 Toegang : Gratis 

                                Vrijwillige bijdrage 
                                  Iedereen is welkom!!! 

 
 
 

Een avond vol met aanbidding 
onderwijs & gebed 

                           
 
 
 
 

Locatie: Stichting Lawa Mena 

Mr. Dr. Chris Soumokilplein 1, 7391 KG Twello  
 www.geloofcentrum.nl                       geloofcentrum@gmail.com   

whatsapp: 06-44945414 

TIJD VOOR 
EEN FEESTJE?
WIJ HELPEN U MET DE KAARTJES

 MARKTPLEIN 5  TWELLO - INFO@PRINTANDMORE.NU  - (0571) 27 61 91

Voorsternieuws
Print&more

huwelijk - jubileum - geboorte

Wij hebben diverse boeken met
 voorbeelden, maar ook met een 
eigen idee kunt u bij ons terecht.

Marktplein 5, Twello | www.printandmore.nu | (0571) 27 61 91

Voorsternieuws
Print&more
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DCO JAN DE CROON GEEFT 
NOG STEEDS €100,- AAN 
BOODSCHAPPEN WEG!  
DCO geeft nog steeds iedere 2 weken een waardebon van een plaatselijke 
supermarkt t.w.v. €100,- weg! Het enige wat je hoeft te doen om kans te 
maken op deze fantastische prijs is tanken bij DCO Jan de Croon! 

De winnaars van afgelopen week waren 
mevrouw Massink, mevrouw Gerritsen, 
Bart-Jan Overmaat, Kelly Klein Overmeen 
en Michiel Holtrap. De te winnen waarde-
bonnen met een waarde van € 100,- zijn 
te verzilveren bij Plus Kolkman te De-
venter, Plus Imanse te Klarenbeek, Plus 
Blankhorst te Markelo, Jumbo Binnendijk 
te Twello en Coop Versluijs te Voorst.

Wil jij kans maken op deze geweldige 
prijs? Tank minimaal 20 liter brandstof bij 
DCO Tankstations en gooi jouw kassabon 

voorzien van naam, telefoonnummer en 
emailadres in de ton bij joúw DCO tank-
station!   

Om de week wordt er een winnaar ge-
trokken. De volgende trekking zal plaats-
vinden op 23 mei!

Volg ons op Facebook & Instagram voor 
nog meer spetterende acties en kortin-
gen!

Koop lokaal, dan is DCO loyaal!

VERBORGEN TUINEN WEER 
OPEN ALS EXPOSITIETUIN

VOORST.- Een paar jaar geleden besloot 
Bert Loman om zijn Verborgen Tuinen 
te sluiten voor publiek. Hij heeft inmid-
dels de tuin vereenvoudigd, zodat die nu 
prachtig kan dienen als achtergrond voor 
exposities en zijn eigen objecten van na-
tuurlijke materialen.

In 2022 is de tuin dus weer open als ex-
positie tuin. Het thema van dit jaar is ‘In-
clusiviteit’: elk mens heeft recht op een 
veilig bestaan. Vandaar dat € 2 van het 
entreebedrag (€ 5) ten goede komt aan 
de vluchtelingen uit Oekraïne. Ook de 
baten van de verkoop worden daar aan 
afgedragen.
 
Dit jaar is Bert betrokken bij een aantal bij-
zondere expositie: 3-D werken van Wou-
ter Bloemendaal, Keramiek Uit aarde en 

vuur en schilderijen van Carel Velthoen.

Openingstijden
De tuin is dit jaar te bezoeken van 
woensdag 25 mei t/m woensdag 31 
augustus 2022. Wekelijks op woens-
dag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 
uur en zondag 12.00 tot 17.00 uur. 
 
De eerste expositie begint op 9 juni en 
kent afwijkende openingstijden. Te be-
zichtigen van donderdag 9 juni t/m zon-
dag 12 juni en van donderdag 16 t/m zon-
dag 19 juni 2022. De tuin is op deze dagen 
al vanaf 10.30 uur open.
 
Op vertoon van uw entreebewijs ont-
vangt u bij het koffie- en theehuis ’t MO-
MENTJE (Kerkstraat) een gratis kopje kof-
fie of thee.

De toren, geïnspireerd door de stapelblokken van een kind, staat voor inclusiviteit, 
een veilig bestaan voor iedereen. 

NIEUWS OVER LANDGOED BEEKZICHT 
 
VOORST.- Op landgoed Beekzicht ge-
beurt weer van alles. De moestuin is 
verplaatst. 
Buurman Machinehandel Bruntink 
heeft onlangs een bedrijfspand-winkel 
gebouwd naast de moestuin van Beek-
zicht. De moestuin kreeg daardoor min-
der zonlicht en Beekzicht heeft besloten 
de tuin te verplaatsen. De moestuin 
heeft nu een nieuwe locatie gekregen 
op de oorspronkelijke plek van tiental-
len jaren geleden. Goed in het zonlicht! 
Op de locatie van de oude moestuin is 
de boomgaard uitgebreid met hoog-
stam appels en peren. Biologisch, zoals 
in de oudere boomgaard. Om het nog 
aantrekkelijker te maken voor insec-
ten, zoals bijen, hommels en vlinders 
is er onder de bomen een mengsel van 
bloemen ingezaaid. De kas blijft wel op 
de oorspronkelijke plaats staan. Naar 
verwachting komt er op die locatie nog 
wel voldoende zonlicht gedurende de 
dag. De moestuin wordt geheel biolo-
gisch geëxploiteerd en heeft samen met 
de boomgaard het SKAL keurmerk. Ook 
dit jaar is een groot deel van de biologi-
sche zaden gesponsord door Vitalis uit 
Voorst. 
 
Stand van zaken in het bos
Rondom het Gagelven is ruimte gemaakt 
voor een zogenoemde mantelzoom 
overgang. Dat wil zeggen dat de over-
gang tussen het ven en het bos minder 
strak is en dat de bosrand meer gelei-
delijk overgaat in het heideveld. In de 
winter zijn er ook bomen geveld, omdat 
deze minder vitaal en kwijnend waren. 
Daarnaast is er een reguliere dunning 
uitgevoerd in het Appense bos. Het hout 
wordt zo duurzaam mogelijk afgezet. Er 
zijn goede contacten met lokale zagerij-
en en bouwbedrijven. De werkzaamhe-
den zijn uitgevoerd door de firma Ebola 
uit Voorst.
 
Rabattenbossen hersteld
Eind maart hebben de vrijwilligers in 
het rabattenbos (vlakbij de Bekenstraat) 
snoeiwerk gedaan en later 1000 elzen 
en 1000 eiken ingeplant. Dit om het 
oorspronkelijke hakhoutbos (rabatten-
bos) weer te herstellen. Een rabattenbos 
bestaat uit greppels en dijkjes waarop 
in vroeger tijden het ‘boeren’geriefhout 
groeide. De boeren gebruikten dit hout 
voor weidepalen en het werd gebruikt 
als stookhout voor onder andere de bak-
kerijen. De schors van de eiken werd ge-
bruikt om leer te looien. Eerder was het 
op deze plaatsen dermate nat dat de bo-
men alleen maar groeiden op de dijkjes, 
midden in het moerassige bos. Vandaar 
deze bijzondere ophogingen met grep-
pels: de rabatten. 

Stormschade
In februari werd een deel van Neder-
land getroffen door een heftige storm. 
Ook het park van Beekzicht werd niet 
gespaard. De wind had vrij spel vanuit 
het zuidwesten. Een aantal zeer zware 
en monumentale eiken en beuken werd 
door de storm geveld. Ook de schade 
aan de gebouwen was pittig. Een schoor-
steen is afgebroken en tal van pannen 
en dakplaten moesten het ontgelden. 
Dankzij de snelle inzet van de brandweer 
en de vaste aannemers is grotere schade 
voorkomen. In het najaar zal de herplant 
in het park plaatsvinden. Voor het aantal 
te planten bomen en de soorten wordt 
nog een plan gemaakt. 
   
Eerste lustrum van de 
Beekzichtvrijwilligers
Dit jaar bestaat de vrijwilligersgroep vijf 
jaar. In 2017 begonnen met een vrijwil-
ligersgroep die toen uit vijf personen 
bestond, is  deze groep inmiddels uit-
gegroeid tot 30 enthousiaste en ge-
motiveerde vrijwilligers. Niet alleen uit 
het dorp Voorst, maar ook uit de wijde 
omgeving. Dit jaar wordt er op verschil-
lende momenten aandacht besteed aan 
dit lustrum. De verschillende groepen 
(Moestuin, Rozentuin, Timmergroep en 
de Landschap- en bosploeg)  zijn op dit 
moment op volle sterkte. Het gereed-
schap is van zeer goede kwaliteit en 
minstens net zo belangrijk; de sfeer is 

uitstekend. 
 
Vrijwilligers maken 
vogelhuisappartement
In de natte wintermaanden heeft de 
vrijwillige winterploeg noeste arbeid 
verricht met het maken van ruim 30 me-
zenkasten van larikshout van Beekzicht. 
De mezenkasten worden opgehangen in 
het bos en in het park in de buurt van 
eikenbomen. Het idee is dat er zo meer 
mezen komen op het Landgoed. Zij hel-
pen bij de bestrijding van de eikenpro-
cessierups. 
Coördinator Freddy Bruntink en vrijwilli-
ger Willem Romeijn gaven een interview 
aan Omroep Gelderland over het vrijwil-
ligerswerk op Beekzicht. Heeft u inte-
resse in vrijwilligerswerk op Beekzicht? 
Neem dan contact op met Gerard Koop-
mans: 06-50 21 32 98.

Meanderende Voorsterbeek | 
project Waterschap
Tussen de Bekenstraat en Boerderij de 
Kolke heeft het Waterschap de afgelo-
pen winter een natuurontwikkelings-
project in de Voorsterbeek uitgevoerd. 
Naast ruimte voor meer natuurlijke oe-
vers heeft het project ook als doel ervoor 
te zorgen dat de Voorsterbeek bij piek 
afvoeren een waterbufferende werking 
heeft. Langs de beek en het Klompen-
pad is een grote picknick bank geplaatst 
door het Waterschap. Daarnaast zal het 
Waterschap een bijdrage leveren in het 
restaureren van de brug in het park van 
Beekzicht. Deze brug wordt intensief 
gebruikt door wandelaars. Het Water-
schap, de gemeente Voorst, de Bosch 
van Rosenthal Stichting en het Landgoed 
werken hierin samen om aan het eind 
van het jaar de gerestaureerde brug 
in gebruik te kunnen nemen. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd door de 
firma Hofmeijer en bouwbedrijf Van Zijt-
veld uit Voorst. 
  
Beekzichter bierproeverij | 20 
augustus a.s. Gageloogst op 
Beekzicht
Het project op het Gagelven is bijzon-
der goed geslaagd zo lijkt het. Door het 

dempen van de greppels en sloten is 
het terrein veel natter geworden. Ook 
de grondwater peilingen die maande-
lijks gedaan worden wijzen dit uit. Om 
de gagel te oogsten (hét bijzondere in-
grediënt van onze Beekzichter bieren) 
moest vrijwilliger Hans Jongkoen zich 
in een heus waadpak hijsen. De verza-
melde gagelbloemen worden gedroogd, 
gevacumeerd en ingevroren. De bloem-
pjes zijn zeer licht in gewicht, maar zeer 
aromatisch. Om 500 liter bier te brou-
wen, wordt maximaal 150 gram gagel 
gebruikt.
De Beekzichter bieren zijn een groot 
succes en de verkoop gaat inmiddels al 
verder dan de directe kring rond Voorst. 
Het bier is inmiddels ook te koop in de 
omgeving Uddel en er zijn ook vragen 
van horeca-ondernemers uit de regio. 
Sinds een paar weken mogen we ook het 
logo “Erkend Veluws Streekproduct” voe-
ren. Dit omdat alle ingrediënten uit de 
streek Veluwe komen. Grappig detail is 
dat het feitelijke brouwen van het bier in 
Zutphen wordt gedaan. Het drinkwater 
in Zutphen wordt echter met een leiding 
vanuit Epe aangevoerd, dus ook het wa-
ter is Veluws. 

Om meer mensen kennis te laten maken 
met de lokale biertjes uit de regio orga-
niseert Beekzicht op 20 augustus een 
bierproeverij op het landgoed. Naast de 
bieren van Chamaven en Beekzicht laten 
ook andere kleine brouwerijen uit de re-
gio hun bieren proeven. 

Landgoedproducten van 
Beekzicht
Puur van Beekzicht is de naam die ge-
kozen is voor de heerlijke producten die 
op het Landgoed door de bewoners en 
ondernemers worden geproduceerd en 
verkocht. Naast de bieren van Beekzicht, 
vanzelfsprekend de fruitsappen en de 
cranberries van de Kolke, het vlees van 
het Brandrode rund van de Adelaar, de 
boerderijkaas van de familie Lankhorst 
en natuurlijk de aardappels en uien van 
de familie Pardijs. Deze en andere pro-
ducten uit de streek zijn ook te vinden 
op: www.superdieboer.nl 
 

http://www.superdieboer.nl


20 CENT KORTING 
OP DE BRANDSTOFPRIJZEN PER LITER!

50% KORTING OP WASPROGRAMMA 7
SUPERSNEL SPAREN;  KRIJG DUBBELE ZEGELS

 GRATIS bandenspanning check
 & ruitenvloeistof bijvullen!

tussen 9.00 & 16.00 uur

DEVENTER   KLARENBEEK   MARKELO   TWELLO   VOORST        JANDECROON.NL

Pitstopactie!

VOLG ONZE SOCIALS 
VOOR SPETTERENDE ACTIES

Tank met 20 cent korting op de die 

dag geldende literprijs op brandstof!

50% KORTING OP WASPROGRAMMA 7

MAXIMAAL SPAREN;DUBBELE ZEGELS

van  9.00 uur tot 16.00 uur:

GRATIS BANDENSPANNINGSCHECK

GRATIS RUITENVLOEISTOF BIJVULLEN

TANK & WIN EEN BOODSCHAPPENBON T.W.V. € 100,-

ZATERDAG
21 MEI 

KLARENBEEK

ZATERDAG
4 JUNI

TWELLO

ZATERDAG
28 MEI 
VOORST
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Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

Tekening: Nova Bosgoed, 7 jaar

DIERENARTS ALS INDEKKER

Dieren kunnen gezond of ziek zijn, of, 
nog zwartwitter, levend of dood zijn. 
Allemaal hele heldere feiten. Maar 
dat betekent dus ook dat dieren ziek 
kunnen wórden, of nog erger, dood 
kunnen gáán. Dat in combinatie met 
menselijke emotionele betrokkenheid 
geeft vaak een extra dimensie in het 
zwart-witte verhaal. Als je denkt dat 
een dierenarts als enige de rol heeft 
een diagnose te stellen en een thera-
pie te bedenken, heb je het mis. We 
komen in Nederland namelijk steeds 
meer in het milieu dat altijd iemand 
als schuldige moet worden aangewe-
zen voor een niet gewenste situatie. 
Doe een pittige paardeneigenaar van 
een zielig veulen, een beetje onze-
kerheid van waar het heen gaat, een 
dader en een redelijk objectieve die-
renarts bij elkaar en je krijgt een leuk 
verhaal. 

Op een stal waar veulens geboren 
worden van anderen, hangen web-
cams zodat mensen over de hele we-
reld naar hun veulen kunnen kijken. 
In een prachtige ruime stal stonden 
meerdere merries met veulens waar-
onder een merrie met veulen uit Rot-
terdam. Nog even voor die eigenaren 
naar bed gingen, wilden ze nog kijken 
of het goed ging met hun nieuwe aan-
winst 150 kilometer verderop. Maar al 
snel zagen ze dat er iets misging. Een 
andere merrie die haar eigen veulen 
wilde verdedigen, gaf een flinke klap 

tegen het hoofd van de Rotterdamse 
telg. En blijkbaar was dat goed raak, 
want het slachtoffer ging meteen aan de 
grond. 

Een paniekerig telefoontje van de Rot-
terdammers met de stalhouder volgde. 
Voor de stalhouder reden om contact 
met mij op te nemen. Het veulen stond 
inmiddels weer en de eigenaren waren 
onderweg. ‘Wil jij de eigenaren even bel-
len om ze gerust te stellen?’ 

Ik hoorde van de stalhouder dat de ei-
genaren boos deze kant op reden en ze 
al uitgesproken hadden dat de eigenaar 
van de dader van de actie, aangeklaagd 
zou worden. Ze hadden namelijk pre-
cies gezien welk paard het gedaan had. 
Ook meldden ze dat alles op alles gezet 
moest worden om het veulen te redden 
en dat hij het liefst meteen naar een kli-
niek moest. 

Zonder het zien van de patiënt contact 
opnemen leek me allesbehalve nuttig, 
dus stapte ik de auto in om de situatie 
van dichterbij te bekijken.  

Het veulen onderzoeken bleek niet zo 
moeilijk omdat deze behoorlijk de weg 
kwijt was en hij niet echt door had wat er 
om hem heen gebeurde. Na onderzoek 
kon ik concluderen dat er geen sprake 
was van ernstige verwondingen, maar 
dat hij wel ander gedrag vertoonde door 
de klap op zijn hoofd. Nu verwachtte ik 

dus ook dat er geen verdere gevaar-
lijke schade in het lichaam was en het 
veulen er, behalve een flinke koppijn 
even, niks aan over zou houden. De 
trailer op en naar een kliniek sturen 
zou pure paniekvoetbal zijn, zonder 
dat de patiënt er wat aan had. Sterker 
nog; deze zou nadeel van dat gehob-
bel in de trailer ondervinden. Maar 100 
% zeker of er niet ergens een subtiele 
bloeding aanwezig was, was ik niet en, 
net zoals elk ander willekeurig dier, 
kon ook dit veulen natuurlijk vannacht 
ook gewoon doodgaan. Voor ik de ei-
genaar belde besloot ik, in overleg met 
de stalhouder, toch een doorverwijs-
kliniek te bellen om mijn bevindingen 
te bespreken. En deze kwam met het-
zelfde advies als ik. ‘Lekker op locatie 
laten, een goede onstekingsremmer 
geven en afwachten.’
En op de kliniek zijn had, ook bij het 
aanwezig zijn van een subtiele bloe-
ding, ook geen meerwaarde. Daar kan 
je namelijk simpelweg niets aan doen. 

Een verstandig overleg in deze tijden. 
Niet omdat ik niet zeker was van mijn 
diagnose en prognose, maar puur om 
een eventuele claim voor te zijn, mocht 
er toch een onverwachte wending aan 
het verhaal komen. Statistiek kan soms 
bijzondere spelletjes spelen namelijk.

Ik belde de eigenaar die nog een half-
uur moest rijden en vertelde haar ons 
plan. Ze was wat gerustgesteld en 
stond er ook achter ons plan. Zij het 
met nog een lichte twijfel. 

Ik ging naar huis en kon met een ge-
rust hart gaan slapen. De eigenaar 
bleef wel de hele nacht wakker om bij 
het veulen te waken. Ik hoopte nog wel 
dat ze niet voor eigen rechter ging spe-
len en boos de merrie die de tik had 
uitgedeeld op zou gaan zoeken die 
nacht. Maar gelukkig bleef ze in haar 
rol als eigenaar zoals het hoort en gaf 
ze het veulen aandacht en verzorging 
en kwamen ze de nacht goed door. 
Een dankbare blije eigenaar sprak ik 
een dag later. 

Achteraf een goede beslissing dus 
door wijsheid, maar toch ook een heel 
klein beetje geluk. Want ik weet dat net 
als een ongeluk, een nu uitgebleven 
onverwachtse wending in het verhaal, 
namelijk in een klein hoekje zit. 

EXTRA RONDLEIDINGEN OP 
HERENBOERDERIJ LOENEN IN HET 
WEEKEND VAN 21-22 MEI

Op 21 en 22 mei openen diverse boeren 
in Gelderland hun deuren om te laten 
zien hoe zij bijdragen aan biodiversiteit. 
Een evenement dat onder de vlag van 
de GoodFoodClub georganiseerd wordt 
door de Natuur en Milieufederaties. Het 
accent ligt op biodiversiteit en de bijdra-
ge die biologische en natuurinclusieve 
landbouw hieraan levert. 22 Mei is de 
internationale Dag van de Biodiversiteit. 

Wij doen met onze 
coöperatieve Herenboerderij 
In Loenen graag mee met dit 
initiatief. 
Tijdens dit weekend bieden wij voor ge-
interesseerden die overwegen om He-
renboer te worden 2 rondleidingen per 
dag aan. Ons motto is ‘Samen Duurzaam 
Voedsel Produceren. We boeren op het 
prachtige terrein van Natuurmonumen-
ten in Loenen. Onze Herenboerderij is 
een duurzaam opererend kleinschalig 
gemengd bedrijf. Een coöperatie met 
ruim 200 huishoudens uit de driehoek 
Apeldoorn - Zutphen - Arnhem. Wij wil-
len grip op ons eten, gezond eten, weten 
waar het vandaan komt en erop kunnen 
vertrouwen dat ons eten eerlijk is gepro-
duceerd, met respect voor de dieren, 
de natuur en de boer. Bij onze boerde-
rij twijfelen we daar niet aan. Er worden 
geen chemicaliën gebruikt voor de teelt, 

de dieren hebben een goed leven, je haalt 
zelf je voedsel op, dus je maakt maar heel 
weinig ‘voedselkilometers’. En het is een 
gemeenschap van betrokken mensen. 
De Herenboerderij is een bijzondere plek 
waar het goed toeven is voor mens en 
dier.

Ben jij geïnteresseerd in het Herenboe-
renconcept en wil je weten of voor jou, je 
gezin, gezond eten uit je eigen buurt, ge-
produceerd met zorg voor grond, plant en 
dier, iets is? Of overweeg je om lid te wor-
den, maar heb je nog vragen? Of wil je voor 
je instapt nog een keer met eigen ogen 
zien waar straks je eten vandaan komt? 
Zaterdag 21 en zondag 22 mei ben je op 
beide dagen om 11 uur of om 13.30 uur 
van harte welkom. De rondleiding duurt 
ongeveer anderhalf uur. We willen wel 
weten of, wanneer en met hoeveel per-
sonen je komt. De groepen moeten niet 
te groot worden. Dus meld je aan: rond-
leiding@hbgm.nl en zet daar ook je tele-
foonnummer bij. 

Ook na dit weekend blijft een rondleiding, 
na aanmelding, mogelijk. 

GoodFoodClub
Kijk voor alle activiteiten tijdens het week-
end van 21 en 22 mei op 
www.goodfoodclub.nu/agenda.

20 CENT KORTING OP DE 
LITERPRIJS VAN BRANDSTOF 
BIJ DCO TANKSTATIONS!
 
KLARENBEEK-TWELLO-VOORST Wil jij maarliefst 20 ct/l korting* op brandstof-
fen, 50% korting op wasprogramma 7, GRATIS bandenspanningscheck, GRATIS 
ruitenvloeistof én advies? Dan moet je bij tankstation DCO Jan de Croon zijn! 
Deze PITSTOPACTIE vindt zaterdag 21 mei plaats in Klarenbeek, zaterdag 28 
mei in Voorst en zaterdag 4 juni in Twello! Op deze dag spaar je ook nog eens 
supersnel omdat er dubbele zegels worden gegeven!

Voor de GRATIS bandenspanningscheck en het laten bijvullen van je ruitenvloei-
stof staat het team van DCO tussen 9.00 uur en 16.00 uur klaar! Naast de 50% 
korting op wasprogramma 7 kan er uiteraard gebruik worden gemaakt van alle ex-
tra’s die de wasbox te bieden heeft en kan de auto van binnen gereinigd worden.

Wil je gebruik maken van deze toffe acties? Zorg dan dat je op zaterdag 14 mei 
tussen 09.00 en 16.00 uur naar het desbetreffende DCO tankstation van Jan de 
Croon rijdt.

*20 cent korting op de landelijke adviesprijs.    

WAT GAAN WE DOEN? KIJKINVOORST!
DORP VOORST MAAKT SAMEN DE 
MULTIFUNCTIONELE ACTIVITEITENKALENDER
VOORST.- Zou er nog iets leuks te doen 
zijn in het dorp? Als je dat wilt weten 
kijk je voortaan op KijkinVoorst. Je kunt 
direct beginnen met zoeken naar activi-
teiten in dorp Voorst: op de computer, je 
tablet of smartphone. Er is ook een pa-
pieren versie beschikbaar, die wordt op 
diverse plekken in het dorp opgehangen.
Verenigingen en stichtingen hebben een 
pagina aangemaakt op KijkinVoorst. Bij 
toekomstige activiteiten maken zij hier 
een ‘activiteit’ aan en daardoor komt al-
les overzichtelijk bij elkaar. De agenda 
wordt dus niet alleen gemaakt vóór dorp 
Voorst maar ook dóór dorp Voorst. Ge-
weldig toch? 

Het werkt eenvoudig:
ga naar www.KijkinVoorst.nl 

klik op tabblad Agenda 

je kunt zelf filteren op datum en kiezen 
of je eenmalige en/of terugkerende 
activiteiten wil zien. De éénmalige ac-
tiviteiten worden automatisch overge-
nomen in de wekelijkse KijkindeKer-
nen-agenda van het Voorster Nieuws. 
Hartstikke handig voor mensen zonder 
computer, iPad of smartphone, want 
ze kunnen het gewoon in de krant le-
zen. Weet je wat óók mooi is aan deze 
activiteitenkalender? Het is altijd direct 
oproepbaar, er komt geen overbodige 
informatie of reclame tussendoor en 
iedereen kan het inzien, altijd. 

Nieuwsbrief of Krantje dorp 
Voorst
Maar daarmee zijn we er nog niet. De 
dorpscontactpersonen nemen binnen-
kort ook initiatief voor een nieuwsbrief 
of krantje voor en over dorp Voorst. 

Dit doen zij zodra KijkinVoorst op rol-
letjes loopt, dus laten we samen als 
Voorstenaren aan de slag gaan, nog 
meer saamhorigheid in Voorst. 

Hulp nodig? Laat het weten, 
we helpen je graag!
Heb jij hulp nodig bij het maken van 
een profiel (persoonlijk) en pagina 
(voor jouw club of bedrijf)? Of heb je 
andere vragen of leuke ideeën?: Mail 
de dorpscontactpersonen Jack en Syl-
via: dcp.voorst@outlook.com of bel 
06-13853047. Zij helpen je graag op 
weg. Heb jij al een pagina maar wil je 
graag een nieuwe of wijzigingen aan-
brengen? Laat dat ook gerust weten, 
ook daarbij helpen zij jou zodat we sa-
men ons doel bereiken: #samen 

www.KijkinVoorst.nl 

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

mailto:rondleiding@hbgm.nl
mailto:rondleiding@hbgm.nl
https://dcotankstations.nl/deventer.htm


1, 2, 3 en 4 september 2022

De bar bezetting zullen we anders gaan inrichten dan voorgaande jaren en zoveel mogelijk aan 
het verzoek van mensen en verenigingen, vanuit de gemeente Voorst proberen te voldoen. 
Dit houdt in dat verenigingen (of een afdeling van een vereniging), buren, families, en vrienden 
zich kunnen aanmelden om te helpen achter de bar, door een mail te sturen naar 
info@klompenfeest.nl

Het mag ! Dus het kan weer !  
Klompenfeest 2022 van 1 tot 4 september 

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Geef je snel op !!! En beleef 
samen veel gezelligheid

1, 2, 3 en 4 september 2022
KLOMPENFEEST

Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

KLOMPENFEESTKLOMPENFEESTKLOMPENFEEST

KOMen jullie KOMen jullie 
ons helpen ons helpen 
tappen?tappen?
Iedereen die een bardienst draait zal een vergoeding 
ontvangen voor zijn of haar opgegeven club, buurt, familie 
etc…  We zullen verschillende groepsgroottes  nodig hebben 
en een aantal reserve personen per groep.  Elke groep 
moet over minimaal 3 ervaren tappers beschikken. 

We zullen in blokken van ongeveer 4 uur werken. 
Als groep kun je een voorkeur dag en tijd aangeven, 
al is dit geen garantie.

Er dient  één persoon als aanspreekpunt te zijn per groep. 
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Lochemsestraat 34a, 7396 PK De Vecht/Terwolde
Telefoon 055 - 323 20 84 • Mobiel 06 - 51 90 33 66

FEESTELIJKE OPENING 

TWELLO. -  Zes jaar geleden zijn we 
begonnen met Twellness, een schoon-
heidssalon waar je terecht kan voor 
verschillende behandelingen. Sinds kort 
zijn we verhuisd naar het centrum van 
Twello, Dorpsstraat 15. Een nieuwe plek , 
een nieuwe uitdaging. Het is een heel erg 
mooie, gezellige en fijne salon geworden 
met een chique uitstraling. Ontharen 
van zowel het lichaam en gezicht doe ik 
met suiker. Het is een natuurlijke manier 
van ontharen zonder de huid te bescha-
digen en zonder chemische bestandde-
len. Het heeft vele voordelen zoals; het is 

minder pijnlijk, de suiker is op lichaams-
temperatuur, geen afgebroken haren en 
de haren worden lichter en fijner van 
structuur, soms komen de haren zelfs 
helemaal niet meer terug! Ook kunt u bij 
ons terecht voor verschillende gezichts-
behandelingen, pedicure en gellak voor 
zowel handen als voeten. Wij werken 
uitsluitend met natuurlijke producten. 
Wilt u de nieuwe salon komen bekijken, 
kennismaken met sugaring en kennis 
maken met onze natuurlijke producten ? 
Er is 21 mei van 11:00 tot 14:00 een fees-
telijke opening!!

SCHRIJVERSCAFE KUNSTKRING OVER HET ZALIGE NIETS DOEN
SCHRIJVERS IN VAKANTIESFEREN ‘ IL DOLCE FAR NIENTE’ 
TWELLO- Op vrijdag 20 mei vanaf 1600u 
dragen de schrijvers van de Kunstkring 
voor uit eigen werk over zomerse sfe-
ren. Het thema: het zalige niets doen, 
oftewel ‘Il dolce far niente’ spreekt een 
ieder tot de verbeelding. Lummelen! 
Kunnen wij Nederlanders dat eigenlijk 
wel? Kom luisteren aan de Dorpsstraat 
11a in Twello, ingang galerie de Staten-
hoed. We zijn al geopend vanaf 1400 
i.v.m. een mooie expositie.

Vakantietijd...Voor sommigen is het heel 
vaak lummeltijd. Zo zijn Italianen altijd al 
dol op een middagdutje op de werkdag. 
En ook de Spanjaarden bewaken hun si-
esta. Ach en veel dingen kunnen morgen 
ook wel....nu even genieten: Il dolce far 
niente...
Lees de eerste regels uit het gedicht ‘Lei-
sure’ van William Henry Davies (1871-
1940): ‘WHAT is this life if, full of care, 
We have no time to stand and stare?-’
Met als laatste regels:
‘A poor life this if, full of care,
We have no time to stand and stare.’

In feite… een ode dus aan ‘Il Dolce Far 
Niente’, ‘Het zalige, zoete nietsdoen’. 
Want tsja, wie wil dat niet? Zo op zijn tijd. 
Luieren op een zonovergoten terrasje 
met tinkelende ijsklontjes in je glas. Met 
je blote voeten in het rulle zand, kijkend 
naar wat vliegers tegen een azuurblau-
we hemel. Luierend in een hangmat on-
der het lover van een palmboom op een 
zinderend warme dag. Niets doen! Ei-
genlijk kùnnen  wij kaaskoppen dat niet. 
Want eerlijk, hoe vol proppen we onze 
agenda? Aan hoeveel afspraken moeten 
we ons houden? En waar waren we gis-
ter ook weer en - o ja: waar worden we 
zo dadelijk weer verwacht?
Nee kijk dan eens naar de Italianen, of 
die Spanjaarden die het boeltje er soms 

midden op de dag bij neer gooien om 
naar huis te gaan voor een powernapje 
of voor een goede bak koffie in de plaat-
selijke bar…Anders gezegd: zuiderlingen 
zien dat ‘niets doen’, naast het werken, 
het koken, en het hebben van een soci-
aal leven, als een aparte, belangrijke en 
inclusieve activiteit. Niets om je schuldig 
over te voelen dus!. En niks om het te 
zien als een ‘gunst’ of ‘beloning’ na ge-
dane arbeid - zoals bij ons.

Benieuwd hoe de schrijvers en dichters 
van de Kunstkring hier naar kijken. Kom 

dan onder het genot van een glaasje ge-
nieten van de verhalen. Wil je zelf wat 
voordragen? Meld je even aan via Lisvan-
dergeer@hotmail.com. 

‘Il Dolce Far Niente’ oftewel ‘Het zalige, 
zoete nietsdoen’. Een passend thema 
voor het komende Schrijverscafé en te-
gelijk een mooie prelude om in zomerse 
sferen te komen. Publiek, luisteraars en 
gastschrijvers welkom!

Graag tot vrijdag 20 mei! Inloop 15.30, 
start 1600 uur.

INSCHRIJVEN BUURTVOLLEYBAL 
KLARENBEEK.- De voorbereidingen voor de 40e editie van het buurtvolleybaltoer-
nooi van SC Klarenbeek zijn in volle gang! Voor een ieder die het nog niet weet, dit 
evenement zal zoals altijd plaatsvinden op: 2e Pinksterdag 6 juni 2022

Dus houd deze dag vrij om aan dit evenement deel te nemen! Het toernooi vindt 
plaats op het 2e veld van SC Klarenbeek. De afdeling Handbal neemt al vele jaren 
de organisatie voor dit leuke toernooi op zich en hoopt ook dit jaar weer de ‘be-
kende’ teams te mogen inschrijven. Teams die de afgelopen jaren hebben deel-
genomen hebben de uitnodiging met bijbehorend inschrijfformulier in de brie-
venbus / via de mail ontvangen. Vraag anders even na bij een van de buren of de 
papieren binnen zijn.

Mocht je dit jaar bij jezelf denken, het lijkt me leuk om met mijn straat, een com-
binatie van straten uit de buurt of met een vriendenteam mee te doen, laat het 
ons dan weten! Wij zullen dan zorgen dat jullie een inschrijfformulier ontvangen.  
- maximaal 2 competitiespelers per team en minimaal 2 dames in het team.  
- €30,-inschrijfgeld.
- Optioneel barbecue: €16,- p.p. (graag vermelden bij aanmelding).

Opgeven? Dat kan! Via de mail! Zorg er wel voor dat de gegevens compleet zijn. 
Ook eventuele vragen kunnen via de mail worden gesteld 
buurtvolleybal@scklarenbeek.nl  

De buurtvolleybalcommissie van de afdeling Handbal van SC Klarenbeek hoopt 
natuurlijk weer op een grote deelname dit jaar, zodat we er samen een sportieve 
dag van kunnen maken! 

OUD IS GOUD  (25)
EEN APPELBOOM VOOR IEDEREEN

Ze hief  haar armen  omhoog en riep 
:’Voor iedereen een appelboom.’ We 
hebben vaker discussies, verfrissend,  
soms vermoeiend, ook wel verrijkend. 
Laat ik haar Caroline noemen .Ik ga met 
zekere regelmaat bij haar eten. Dat doet 
ze goed, dat koken. Daar zijn we het al-
tijd over eens. Onze visie op de samen-
leving wil wel eens verschillen. Laat ik 
het maar gelijk zeggen,  dat ik er ook 
iets van opsteek. We hebben niet altijd 

het gelijk aan onze kant, is het niet? De 
grote thema’s zoals vrijheid, vrede, mi-
lieu en regering nemen we bij de kop. 
Vorige week weer bij haar aan tafel. Toch 
beiden tussen de zeventig en honderd 
om het maar eens ruimschoots neer te,  
gaan de gesprekken ook wel over oud 
worden, thuiszorg en de plaats van de 
Ouden in de wereld van vandaag. Eerst 
maar eens vloeken op de pensioenfond-
sen, die bijna omkomen van de miljar-
den die ze thuis in de brandkast hebben 
opgeslagen. En heel soms hebben we 
het over geluiden die je wel eens op-
vangt, zoals dat het aantal ouden groeit 
en   de samenleving veel geld kost. Dat 
klopt. Als ik naar mijzelf kijk wordt mijn 
lijf met paperclips vastgehouden. Desal-
niettemin nemen we volop aan het leven 
deel. Uiteraard niet zoals leeftijdsgeno-
ten worden getoond in bladen als Plus, 
advertenties voor liften en rollators en 
geneesmiddelen. Vooral die over  ge-
wrichtspijnen vind ik een ijzersterke: de 
eeuwige jeugd spat van het blad. 

Ouwe lullen
Soms wordt mijn bloed karnemelk als 
‘ze’( de jongens van de TV) een program-
ma maken zoals bijvoorbeeld over fiets-
banden. Tja, waar kun je het al niet over 
hebben. Tussen aspergeschotel en ijs na 
vertelde ik Caroline over die uitzending. 

De foto is van de fotograaf Peter Geerse

Het item was de erg dikke fietsbanden, 
bijna autobanden. Dan ontkom je er 
niet aan om alle fietsbanden met elkaar 
te vergelijken en zo kwamen de onder-
zoekers  op de banden  die zoals ze 
zeiden behoren tot het arsenaal fietsen 
van ‘ouwe lullen’. Kijk, dan heb je me te 
pakken. Ik wil best lul genoemd worden, 
maar niet ouwe. In heilige verontwaardi-
ging ging ik verder en prees de ouderen-
zorg huizenhoog. Ik weiger om achter de 
bekende geraniums te gaan zitten, wei-
ger om mij te laten uitrangeren.

Voorstellingen en schooien 
Ik wil blijven deelnemen aan het publie-
ke debat en blijf lezingen geven en op-
voeren van voorstellingen over ontwik-
kelingswerk in Nepal en blijf schooien 
om geld voor studenten daarginds. En 
blijf me overal mee bemoeien.
Intussen had Carolien de koffie inge-
schonken, een glaasje likeur er naast 
gezet. Ik was uitgeraasd. Carolien gunt 
iedereen alle goeds. Ze nam een slokje 
koffie, nipte aan de likeur en riep uit:’ Wat 
is er mooier dan een boomgaard in bloei. 
Kom op. Voor iedereen een appelboom’ 
Wiel Palmen. (reageren?palme060@
gmail.com)

hierbij Oud=goud van de maand mei. De 
volgende is in juni 

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

mailto:Lisvandergeer@hotmail.com
mailto:Lisvandergeer@hotmail.com
mailto:buurtvolleybal@scklarenbeek.nl
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19 & 20 mei, NatuurTempelKunst - Cultuuromslag Inspiratie-avond, Stichting 
Earth Awareness te Teuge, 19.00 - 21.30 uur

Woensdag 18 mei, Informatiebijeenkomst woningbouwlocatie in Voorst, 
Dorpshuis Voorst 19.00 - 21.00 uur

Zondag 22 mei, Première theaterstuk ‘De Vonderhoek gaat op de schop’, De Olde 
Poll te Voorst, 16.00 uur

Donderdag 26 mei, Afterdauwpop, Pampus te Posterenk, 4.00 - 20.00 uur

Maandag 6 juni, Dag van het Kasteel op Huis Duistervoorde, Kerklaan 14 te
Twello, 10.00 - 17.00 uur

Maandag 20 juni,  Beleef Korak Dag in Twello, Klein Twello 
(Maarten Tromplaan 2), 10.00 -16.00 uur

Iedere donderdag, Vredeswake Oekraïne, Dorpskerk te Twello, 19.30 - 20.00 uur

Zaterdag 21 mei, Dijk van een Dorpsquiz, Verschillende locaties in Wilp, 
Posterenk, Bussloo en Wilp-Achterhoek vanaf 18.00 uur

Zondag 22 mei, Ervaar de helende werking van frequenties, Rijksstraatweg 61 
te Voorst, 14.00 - 17.00 uur

Zondag 22 mei, Kinderhulp Heldenrun, Brink te Deventer, 13.00 - 17.00 uur

Woensdag 25 mei, 20ste Voorster Nachttoernooi, VV Voorst vanaf 19.00 uur

Vrijdag 3 juni, Suppen voor jonge mantelzorgers, Kiosk ‘de Withagen’ te Bussloo, 
16.15 - 19.30 uur

Zaterdag 4 juni, Brocante- en Rommelmarkt PKN Terwolde, Kuiperstraat 26 te 
Terwolde, 09.30 - 13.30

Zaterdag 11 juni, Multicultureel Pleinfeest, Kerklaan te Twello, 13.00 - 16.00 uur

Maandag 6 juni, Doorkomst Roparun, Cafe Radstaake te Voorst, 20.30 - 00.00 uur

21 t/m 24 juni, Avondvierdaagse Voorst, Dorpshuis Voorst, 18.30 - 20.30 uur

10-11-12 juni, Dorpsfeest Voorst, Wilhelminaweg te Voorst 

Zondag 22 mei, Fanfare Voorst Concert: Wij laten weer van ons hoor’n!, 
Muziektent te Voorst, 14.30 - 16.00 uur

Agenda

Kijkindekernen.nl is hét online dorpsplein van de gemeente Voorst. Iedere inwoner kan 
hier een account aanmaken, individueel of namens een organisatie. Vervolgens heb je de  
mogelijkheid om activiteiten te plaatsen. Wij zullen deze vervolgens delen via bovenstaan-
de agenda en onze Facebookpagina. Daarnaast bied KijkindeKernen nog meer mogelijk-
heden zoals het plaatsen van een hulpvraag, prikbordadvertentie, vacature of nieuws-
bericht. Voor vragen kunt u terecht bij Guus Kroes (g.kroes@mensenwelzijnvoorst.nl) of  
Chris Frencken (c.frencken@voorst.nl)

TRIAS PARA KOPPEL WINT ZILVER 
BIJ SLOVEENSE OPEN 

TWELLO.- Frederique van Hoof en Bart 
van der Zanden stunten tijdens het 
Slovenia Para Open 2022 welke werd 
gehouden van 11 t/m 14 mei in Laško 
in Slovenië door zilver te behalen bij de 
mix-dubbelklasse. In de finale verliezen 

ze nipt van een Hongaarse duo. Ook in 
de enkelklasse weet Frederique de fina-
le te behalen in haar klasse. Helaas kan 
ze haar Duitse rivaal niet bedwingen, 
maar eindigt op een zeer verdiende 2e 
plaats.    

VERLIES EN WINST VOOR VOORWAARTS
TWELLO.- Voorwaarts won en verloor 
de afgelopen week in de competitie. 
Het zuur van afgelopen donderdag na 
de 5-0 nederlaag bij gedoodverfd kam-
pioen Rohda Raalte, werd opgevolgd 
door het zoet op zondag met een 1-3 
winst op Stevo Geesteren.

Het zijn de laatste wedstrijden voor Ma-
thijs Kamphuis, in het dagelijks leven 
docent lichamelijke opvoeding aan het 
Veluws college in Twello. Hij hangt na 12 
seizoenen de prestatieschoenen aan de 
spreekwoordelijke wilgen en gaat op een 
ander voetbalniveau binnen de vereni-
ging nog tegen een balletje trappen. Ma-
thijs: ‘Meer tijd voor het gezin en meer 
tijd voor andere invulling van de vrije tijd. 
Na 300 wedstrijden in het eerste elftal is 
zijn afscheid goed getimed, want Mathijs 
was dit jaar opnieuw sterkhouder met 
als beloning handhaving op het niveau 
eerste klasse, het niveau waarop hij ook 
12 jaar geleden aansloot bij het eerste 

elftal. Mathijs stond, naast betrouwbare 
verdediger, bekend om zijn vlammende 
schot en uitstekende pass. Mogelijk 
leiden die kwaliteiten in de laatste drie 
wedstrijden van deze competitie nog tot 
zijn 25ste doelpunt voor het eerste elftal 
van Voorwaarts. Over de wedstrijd van 
woensdag kon Mathijs kort zijn. ‘Eerste 
kwartier doe je nog mee en heb je veel 
balbezit, maar creëren we weinig tot 
niks. Door twee doelpunten van Rohda 
is onze wedstrijd eigenlijk al voorbij. De 
organisatie is weg, we werken niet goed 
samen en Rohda Raalte is voetballend 
een maatje te groot.’ Bij Stevo een ge-
heel andere wedstrijd. Voorwaarts, in 
deze competitie nagenoeg uitgespeeld, 
heeft een foutloze reeks nodig om nog 
aan de nacompetitie deel te kunnen 
nemen.   Die kleine kans werd in ieder 
geval deze middag levend gehouden. 
Mathijs: ‘Een warme middag. Een stroef 
begin, wij mogen nog hopen op meer 
en zij moeten nog voor lijfsbehoud. Dat 
was de eerste minuten zichtbaar. Stevo 

stoof uit de startblokken en na 5 minu-
ten moesten we de 1-0 toestaan. Daarna 
kwamen we meer aan het voetballen en 
scoorden we gelukkig net voor rust de 
gelijkmaker.’ Marcus van Geelen kopte 
een corner prima binnen. Ruststand 1-1.

In de tweede helft is Voorwaarts voet-
ballend iets dominanter. Stevo probeer-
de daar een meer opportunistische stijl 
tegenover te zetten. Mathijs: ‘De lange 
bal van Stevo was dreigend, maar we 
konden averij voorkomen.’ In de eind-
fase kon Voorwaarts het verschil alsnog 
maken. Stevo had geen baat bij een 
gelijkspel en daar konden de oranje-
zwarten van profiteren. In de 86ste  mi-
nuut de 1-2 van Pim Havekes. Een vrije 
trap vanaf de zijkant die hij diagonaal 
binnen kon koppen. In de 90ste minuut 
de 1-3, waarbij Bruce Schotman diep 
werd gestuurd. Bruce kon de bal nog 
net binnenhouden voor de achterlijn en 
gaf daarbij een prima voorzet op Cen-
gizhan Genc, die met een volley binnen 
kon schieten.  
 

Wanna see our ideas?
wanna see our ideas? bigblowbigblow.nl.nl

Luchtreclame | spandoeken | beachvlaggen | reclameborden | mascottes 
banieren | maatwerk | inflatables T. 0571 27 10 40 | info@bigblow.nlT. 0571 27 10 40 | info@bigblow.nlT. 0571 27 10 40 | info@bigblow.nl

bigblowbigblow.nl.nl

HANDBAL  B1 SC KLARENBEEK KAMPIOEN
KLARENBEEK.- Op zondag 15 mei zijn 
de dames van de B1 van SC Klarenbeek 
zaalkampioen geworden in de eerste 
klasse regio Oost. De hele competitie 
waren zij onverslagen en werden de 
wedstrijden overtuigend gewonnen. 
Pas de één na laatste wedstrijd werd 
verloren waardoor de laatste wedstrijd 
alsnog spannend werd. Deze wedstrijd 
speelden zij thuis in het MFC Klarenbeek 
tegen Plus Severijn Heeten. Klarenbeek 
stond de hele wedstrijd voor, maar het 
werd nog spannend toen Heeten tot 2 
goals verschil terug kwam. Uiteindelijk 
resulteerde het met een mooie eind-
stand van 18-13, waarbij de meiden 
werden toegejuicht door een overvolle 
tribune.  Het kampioenschap werd na af-
loop van de wedstrijd gevierd met lekker 
eten en bubbels. Zo werd het een mooi 
slot voor de B1 onder leiding van Henk 
Jonker die in de loop van het seizoen de 
leiding over dit team had overgenomen. 

METEN IS WETEN

 
TEUGE.- Deze week vinden er met een 
testvliegtuig geluidsmetingen plaats op 
Teuge Airport bij DEAC Dutch Electric 
Aviation Centre. PhD kandidaten van 
de TU Delft  voeren de metingen uit. 
Hierdoor kan enige geluidsoverlast ont-
staan waarvoor we uw begrip vragen. 
De metingen zijn nodig om onderzoek 
te doen naar het geluid van een propel-

ler. Die kennis wordt gebruikt om in de 
toekomst vliegtuigen stiller te maken. 
Op maandag 16 mei is er gemeten met 
de oude propellers op het vliegtuig. Op 
dinsdag wordt het vliegtuig omgebouwd 
naar nieuwe propellers. Deze nieuwe 
propellers worden woensdag 18 mei ge-
meten. Door de oude propeller te verge-
lijken met een nieuwe propeller kunnen 

we zien hoeveel stiller het testvliegtuig 
wordt. Het tijdstip van meten is afhanke-
lijk van het weer. Naar verwachting zijn 
de metingen uiterlijk donderdag 19 mei 
klaar. In de toekomst wordt een van de 
motoren van het testvliegtuig vervangen 
door een elektromotor. Daardoor wordt 
het toestel nog stiller en ook dat gaan we 
meten!
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ACTIVIA
Zaterdag 21 mei
13:15 Apeldoorn 6 – Activia 2
14:30 Activia 3-Rob et Velocitas 2
Zondag 22 mei
14:00 ABS 1 – Activia 1
11:00 Heeten 2 – Activia 2
10:00 Activia 3 – Overwetering 6
11:00 Activia 4 – Schalkhaar 12
10:30 V en L VR – Activia VR

CCW ’16 
Woensdag 18 mei.
19.30 CCW za.3-IJsselstreek za. 2
Zaterdag 21 mei         
14.30 Elspeet 5 - CCW 2 
14.00 CCW 3 – Brummen 4
Zondag 22 mei
10.00 CCW 3 – Overwetering 5
11.00 CCW 4 – Beekbergen 3
Vrouwen
11.30 CCW 1 – Vorden 1 
               

V EN L
Woensdag 18 mei
19:00  Groen Wit ‘62 JO12-1/
 - V en L JO12-1JM
19:00  V en L JO17-1JM/
 - Groen Wit ‘62 JO17-5
Zaterdag 21 mei
08:30  ESC MO12-1/
 - V en L JO12-2JM
09:00  AGOVV JO8-4/
 - V en L JO8-1JM
11:00  V en L JO12-1JM/
 - Raalte JO12-1JM
11:15  Nunspeet JO10-4/
 - V en L JO10-1JM
14:00  V en L JO17-1JM/
 - AZC JO17-3
Zondag 22 mei
09:30  Sallandia 3 - V en L 3  
10:30  V en L VR1 - Activia VR1
14:00  V en L 1 - Epse 1
Dinsdag 24 mei
18:30  V en L JO12-2JM/
 - EZC ‘84 JO12-1JM
Woensdag 25 mei
18:30  V en L JO10-1JM/
 - VIOS V. MO10-1
18:30  V en L JO8-1JM/
 - SP Teuge JO8-3
18:30  Voorst JO9-3/
 - V en L JO9-1

TERWOLDE
Woensdag 18 mei   
20.00 Activia VR1-Terwolde VR1  
Zondag 22 mei
14.00 Terwolde 1 – Wissel 1 
11.30 Terwolde 2 – Orderbos 2
09.30 Terwolde 3 – WWNA 5  
09.30 Terwolde 35+1 – TKA 35+1 
Dinsdag 24 mei   
19.30 Ratti/Socii VR1-Terwolde VR1 

Twello
Zaalvoetbal zuiderlaan
Vrijdag 20 mei
19.30 Twello 4 – RDC 6
20.30 Twello 2 – Apeldoorn 3
elders
19.00 SMR 4 – Twello 3
19.45 Vaassen 1 – Twello 1
Veldvoetbal
Zaterdag 21 mei
15.00 Twello 2 – Apeldoorn 3
Zondag 22 mei
10.30 Twello 2 – Wijhe 10

TEUGE
Zaterdag 21 mei
15:00 Redichem 1 - Teuge 1
12:30 Teuge 2 - Zutphen 2
13:00 AGOVV 3 - Teuge 3
16:15 WSV 3 - Teuge 4
13:00 Groen Wit 5 - Teuge 5
15:00 Teuge 6 - IJsselstreek 2
Vrouwen
12:30 VIOS V. 2 - Teuge 1

VOORWAARTS
Donderdag 19 mei
Voetbal De Laene
Voorwaarts 7-Schalkhaar 10
Vrijdag 20 mei 
Zaalvoetbal Zuiderlaan
21.30 VW3/ADAS Grp-VIOS V.1
Zondag 22 mei
Voetbal De Laene
09.30 Voorwaarts 10 – Voorst 5
09.30 Voorwaarts 11- WSV 7
11.30 Voorwaarts 3 – Witkampers 3
11.30 Voorwaarts 6 – Klarenbeek 2
11.30 Voorwaarts 9 – Epse 2
14.00 Voorwaarts 1 – RKHVV 1 

SPORT NIEUWS

VERDIENDE OVERWINNING 
VOOR DAMES SV VENL
DE VECHT.- Vorige week werd de derby 
met 3-2 gewonnen en vandaag wacht 
diezelfde tegenstander, namelijk sv Ter-
wolde. V en L had enkele afwezigen en 
daarom werden oudgedienden Jorien 
Oudshoorn en Linda Casteel opget-
rommeld. Terwolde zette vanaf de start 
hoog druk en in combinatie met de 
hoge temperaturen ging het een zware 
wedstrijd worden voor VenL. Er was 
veel balverlies en VenL  kwam niet tot 
aanvallen toe. Terwolde creëerde meer 
kansen maar keepster Mirte Overvelde 
hield knap de goal schoon. Na 20 mi-
nuten ging de storm liggen en kwam 
VenL meer aan voetballen toe. Via een 
rustige opbouw werd de aanval gezocht 
en dit leidde tot kansen, maar de goal 
bleef uit, ruststand 0-0. Terwolde had 
duidelijk veel energie verspild bij aan-
vang van de wedstrijd waardoor VenL 
nu duidelijk de overhand kreeg. VenL 
bereikte de aanval en Loes Venhoeven 
draaide keurig weg bij haar tegenstand-

er. Zij bediende Jorien Oudshoorn op 
haar wenken en ze rondde keurig af 
1-0. Het was niet aan Jorien te merken 
dat ze gister haar vrijgezellenfeest had 
gehad, ze speelde weer als vanouds! 
Dit seizoen scoort VenL erg vaak vanu-
it een hoekschop en ook vandaag was 
het raak. Celester Keizer slingerde de 
bal voor de goal en Femke Koldenhof, 
de kleinste van het stel, kopte uitstek-
end binnen 2-0. VenL scoort normaal 
gesproken vaak van afstand, maar 
vandaag zaten er mooie uitgespeelde 
doelpunten bij, zo ook de 3-0. Linksback 
Ilona Keizer, die tot dan toe uitstekend 
verdedigde, stoomde op vanaf de zijlijn. 
Met haar grote passen bereikte ze de 
achterlijn en leverde een perfecte assist 
op Femke Koldenhof die beheerst bin-
nenschoot 3-0. Al met al, een zeer ver-
diende overwinning voor sv VenL. Voor 
volgend jaar zijn wij nog opzoek naar 
nieuwe speelsters, voel je vrij om een 
keer mee te trainen.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS 
DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

LASTIGE EERSTE AFDELINGSVLUCHT
JOHN ROMEIN UITBLINKER
TWELLO.- Afgelopen zaterdag stond 
de eerste vlucht voor de middenaf-
standen (midfond) op het programma 
van de Twellose duivensporters. Met 
prachtige weersomstandigheden in 
het verschiet werden er in Twello 351 
duiven ingezet voor een vlucht van 
gemiddeld 367 km vanuit Morlincourt 
(Fr). Dit was tevens de eerste keer dit 
seizoen dat er sprake was van een ge-
lijktijdige lossing van alle ingezette dui-
ven in de afdeling Gelders Overijsselse 
Unie, dit waren er ruim 20.000.

Trek
Voor onervaren duiven is een geza-
menlijke lossing een hachelijke on-
derneming. De duiven moeten vanaf 
1 punt naar een groot gebied terug-
vliegen. Wordt er onderweg ergens 
een verkeerde afslag genomen dan 
kan dit er voor zorgen dat er kilome-
ters moet worden omgevlogen. Veelal 
ligt het knelpunt voor de duiven uit 
onze regionen daar waar het Velu-
wemassief opduikt. Dan is het kiezen 
om óf linksom, richting IJsselmeer, of 
rechtsom, richting Apeldoorn, Deven-
ter en verderop te gaan. De duiven 
vanuit Twello moeten uiteraard de 
afslag naar rechts nemen maar uit on-
derzoek is gebleken dat ze toch veelal 
de verkeerde afslag nemen. Dat komt 

enerzijds door de trek van de massa, in 
het noordwesten worden altijd meer 
duiven ingezet, anderzijds doordat 
duiven een natuurlijke afwijking blij-
ken te hebben naar het westen. Door 
schade en schande worden de duiven 
wijs en de oudere rakkers laten zich 
niet foppen. Uiteraard is het ook een 
kwaliteit om een eigen plan te trekken 
en de goede afslag te nemen. Naar dat 
soort duiven is elke liefhebber op zoek.

Verloop
Vorige week schreven we al over John 
Romein. Hij zat steeds dicht bij de eer-
ste prijs en afgelopen zaterdag was het 
dan zover. Zijn eerste duif, een eenja-
rige, had zeker de goede afslag geno-
men. Met een voorsprong van, omge-
rekend, 7 minuten slaat dit vrouwtje 
een flink gat met Steffan Willems die 
keurig tweede wordt. John moet zelf 
10 minuten wachten, blijkbaar zat zijn 
eerste aankomst in een kopgroepje 
dat de uitslag van het grotere spelver-
band domineert, op zijn volgende drie 
duiven, die de plekken 3,4 en 5 pak-
ken. Met ook nog plek 9 bezet hij 50% 
van de plaatsen in de top tien. Ook Jan 
de Ruiter zit er weer mooi bij. Jan had 
pech dat zijn constateersysteem niet 
feilloos werkte. Menige duif werd niet 
geconstateerd en moest nogmaals, 

handmatig, over de antenne gehaald 
worden. Door het trage verloop staan 
deze duiven nog wel op de uitslag 
maar missen ze de kopprijzen die ze 
verdienden. Jan Ketelaar die, nu de 
afstanden wat oplopen, nadrukkelijk 
naar voren komt en zal zeker tevreden 
zijn met de plaatsen 7 en 8. Steffan 
maakt het tiental vol.

Programma
Volgende week is er weer een vlucht 
uit Morlincourt. Daarna zullen ook de 
langere vluchten starten. Dit zijn de 
dagfondvluchten (500 – 700 km) en 
de marathonvluchten (+ 700 km). De 
marathonvluchten zijn verdeeld in 
ochtend- en middaglossingen. De be-
namingen geven het al aan: de duiven 
worden ’s ochtends of ’s middags ge-
lost. Bij een vroege ochtendlossing kan 
een duif dezelfde dag nog thuis ko-
men, bij een middaglossing moeten ze 
overnachten om de volgende dag het 
thuishonk te bereiken. Steeds Verder 
heeft een aantal echte specialisten op 
de laatste discipline. De komende we-
ken moeten zij hun reputatie in groter 
verband waar zien te maken.

Top tien Morlincourt: 1,3,4,5,9. John 
Romein, 2,10. Steffan Willems, 6. Jan 
de Ruiter, 7,8. Jan Ketelaar.

MENTAAL STERK SV TWELLO BEHAALT 
ECLATANTE OVERWINNING IN TERBORG
TWELLO.- Wat begon de thuisploeg ge-
dreven aan de wedstrijd. De ene aan-
val na de andere ging richting het doel 
van sv Twello. Na een kwartier stond 
het dan ook 2-0 voor Terborg. De lat 
behoedde s v Twello voor een nog gro-
tere achterstand. Na wat omzettingen 
door trainer Harold Dengerink werd 
de ruststand 2-3 en de einduitslag 3-6. 
Dit ging gepaard met prachtig voetbal 
van de kant van sv Twello.

De aanhangers van s v Twello stonden 
de eerste minuten bibberend langs 
de kant te kijken hoe de snelle aan-
vallers van Terborg er langs vlogen. 
Er was geen houden aan. Met kunst 
en vliegwerk bleven de gasten op de 
been.  Dit kon niet goed blijven gaan 
en in de 8ste minuut wilde Joey Bevers 
de bal wegwerken maar raakte deze  
geheel verkeerd en de 1-0 kwam op 
het scorebord. Nadat Siemen Kaak 
de lat had geraakt maakte Nick Tonis-
sen  niet veel later de 2-0. Dik verdiend 
was deze stand. Heer en meester was 
Terborg. Toen greep trainer Harold 
Dengerink in. Deed een paar tactische  

omzettingen en zie in de 22ste minuut 
verscheen s v Twello voor het eerst 
voor het doel van Terborg. Job Brunt-
ink had een mooie kans om te scoren 
maar hij raakte de bal totaal verkeerd.  
Nadat Max Smaal eerst zijn schot ra-
kelings voorlangs zag gaan scoorde hij 
in de 27ste minuut 2-1 uit een voorzet 
van Tristan Roeterd. Dit had de thuis-
ploeg niet verwacht en twee minuten 
later scoorde Tristan Roeterd op aan-
geven van Rusambo Rajabu. Terborg 
werd nog meer door s v Twello terug-
gedrongen. Jurre Spanjers kopte maar 
net naast en Tim Evers raakte na een 
mooie actie de lat. In de 39ste minuut 
een subtiele pas van Max Smaal op Job 
Bruntink en 2-3 verscheen op het sco-
rebord. Dit was tevens de ruststand en 
wie had dit na een kwartier spelen nu 
verwacht .

De tweede helft begon de thuisploeg 
weer met veel druk. Maar de gasten 
stonden nu wel goed onder leiding van 
de sterk spelende Stefan Hulsebos. Ze 
kregen wat mogelijkheden door Yasin 
Celik en Stijn Alkema. Maar de groot-

ste kans was voor Tim Evers, die snoei-
hard de lat raakte. Door niet scherp te 
verdedigen kwam Terborg onverwacht 
op 3-3. Maar sv Twello liet zich niet 
van de wijs brengen. Rusambo Rajabu 
stelde na een mooie actie Job Bruntink 
in staat 3-4 te scoren. Het spel van de 
thuisploeg werd er niet beter op en 
de spelers gingen steeds meer praten 
i.p.v. te voetballen. In de 80ste minuut 
een prachtige dieptepass op Tim Evers 
die heel knap 3-5 liet aantekenen. De 
score werd nog hoger. Met 4 spelers 
om zich heen wist Job Bruntink de bal 
toch voor de voeten van Tim Evers te 
leggen en de 3-6 stond op het score-
bord. Heel veel tijd trok de goed lei-
dende scheidsrechter J. Baars uit Hen-
gelo niet bij en zo behaalde sv Twello 
een eclatante overwinning op deze 
doordeweekse avond.

Een woord van dank aan de personen, 
die de bus, de lekkere hapjes en het 
drinken gesponsord hebben. Maar 
ook zeker aan de vele, zeer vele sup-
porters die deze avond in Terborg aan-
wezig waren.

KANSEN MISSEND SV TWELLO VERSLAAT 
WINTERSWIJK TOCH MET 4-0
TWELLO.- Wat een kansen heeft de 
thuisclub deze middag gehad !!! Maar 
hoe mooi de aanvallen ook waren de af-
ronding was niet goed. De ruststand was 
slechts 1-0 en dat had echt veel meer 
moeten zijn. De einduitslag 4-0 was eer-
der te laag dan te hoog.

Vanaf de aftrap dicteerde s v Twello het 
spel. Al in de 2de minuut werd een bal 
van Job Bruntink van de lijn gehaald. 
Daarna schoot Max Smaal maar net 
naast en kopte Stefan Hulsebos van wel 
heel dichtbij over. Kans na kans voor de 
thuisploeg en eindelijk in de 10de minuut 
een subtiele pass van Tristan Roeterd  
op spits Sam van Eck die 1-0 scoorde. 
Het zou te ver voeren alle mogelijkhe-
den te vermelden. Frank de Croon kopte 
net naast, Max Smaal schoot van wel 
heel dichtbij rakelings naast en Tristan 

Roeterd knalde van rand 16 meter hard 
over. Te veel kansen om allemaal te be-
noemen. Wat deed de tegenstander? 
Weinig tot de 30ste minuut. Zij kwamen 
nauwelijks voor het doel van de thuis-
ploeg. Maar zie in de 31ste minuut haalde 
David Memelink van grote afstand uit en 
zijn schot belandde zo maar op de lat. 
Waren de spelers van s v Twello nu ge-
waarschuwd? Nee hoor. Zij bleven schit-
terend combineren maar weigerden 
de trekker definitief over te halen. In 
de 43ste minuut schoot David Memelink 
weer op de lat. Met een magere 1-0 brak 
de ruststand aan. 

De gasten dachten dat er misschien iets 
te halen viel maar er gebeurde weinig tot 
niets het eerste kwartier van de 2de helft. 
In de 61ste minuut een snelle combinatie 
tussen Tristan Roeterd en  Max Smaal. 

Deze schoot tegen keeper Max Buil aan 
en de rebound was voor Job Bruntink die 
koel eindelijk  2-0 scoorde. Daarna was 
het tijd om te wisselen voor trainer Ha-
rold Dengerink.  Pascal Klein Velderman 
mocht na 6 weken blessureleed weer 
opdraven net als Edward Achtereekte 
na ruim een half jaar blessureleed. Hij 
liet zien het voetballen nog niet verleerd 
te zijn. Een prachtige pass op Tim Evers 
gaf hij en 3-0 kwam op het scorebord. 
Pal voor het einde kopte Edward strak 
een corner binnen en de 4-0 verscheen 
op het bord. Een verdiende overwinning 
voor s v Twello. Maar nogmaals deze had 
veel hoger moeten uitvallen. Volgende 
week hebben de spelers van s v Twello 
vrij vanwege een oneven aantal ploegen 
in de competitie. Op 28 mei a.s. thuis om 
14.00 uur tegen RDC uit Deventer. Bij 
winst gloort een mooie middag.



• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

• Schminken • Clown komt Ballonvouwen

Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

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

luxe macadamiamix luxe macadamiamix 
    

gedroogde pruimen gedroogde pruimen 
naar keuze naar keuze 

elstar appels elstar appels 
of handperenof handperen

luxe notenmix luxe notenmix 
zonder pinda’s zonder pinda’s 

doppinda’s doppinda’s 
vers gebrandevers gebrande

cranberries cranberries 
zonder suikerzonder suiker8.998.99

10.0010.00
3.003.00

8.998.99
5.005.00

10.0010.00

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

500 gram nu500 gram nu

kilo nu kilo nu 

kilo nu kilo nu 

500 gram nu500 gram nu

2 zakken nu2 zakken nu

Kilo nuKilo nu

5.00 3.500.75 4 dozen 2 stuks

van Weenen Groenten en FruitGroenten en Fruit
Hollandse aardbeien Grote galia 

meloenen
Grote Hollandse
Bloemkool

Elke v rijdag op de markt.vanWaardenburg
Uw Kaasspecialist

KruidenkazenJonge graskaas

€8,50 €7,98kilo van 9,50 voor per 500 gram

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 3 KILO498 249
PITLOZE DRUIVEN
WIT OF BLAUW 
‘NIEUWE OOGST’

MANGO BY AIR!
‘DE LEKKERSTE EN ZOETSTE’ 

BLAUWE BESSEN
‘ZOET EN KNAPPERIG’ 

2 XL DOZEN 500 GRAM 498
2 STUKS
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SPREEKUUR WIJKAGENTEN 
Via het contactformulier op de website 
van de politie, 
www.politie.nl en via het landelijke  
telefoonnummer 0900 8844. 

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft 
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn: 
0900 600 90 00  Voorst: bellen naar Zut-
phen:  0900 200 90 00  Twello/Terwol-
de/Wilp: bellen met Spoedpost Huisart-
senzorg 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.deeiber.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
Duistervoordseweg 57, Twello: dinsdag 
t/m vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur
Regentesselaan 2, Apeldoorn: Maandag 
t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 uur; zater-
dag van 9.30 – 15.00 uur. Buiten deze 
openingstijden kunt u op werkdagen 
van 17.00 – 20.00 uur en op zaterdag, 
zon- en feestdagen van 10.00 – 17.00 
uur terecht bij de Heemhof, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Uitleenservice-
punt de Benring, Tuinstraat 51 in Voorst. 
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 11.00 uur 
Voor informatie bel met Zorgsaam op 
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, tel. 055 
– 58 898 58 op kijk op www.zorgsaam.nl

SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht 
voor een compleet pakket aan diensten 
op het gebied van gezondheidszorg, 
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 8856, 
24 uur per dag, 7 dagen per week bereik-
baar. 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 in-
formatie: www.gelderthuiszorg.nl

TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
De zorgverlening door Trimenzo is sinds 
oktober 2019 overgenomen door Sensire. 
Voor informatie over wijkverpleging en 
verpleeghuiszorg is Sensire  24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereikbaar via tel. 
0900-8856 of e-mail: info@sensire.nl. Meer 
informatie vindt u op www.sensire.nl.

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

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

MEE VELUWE 
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, chro-
nische ziekte of autisme spectrum stoor-
nis. Maatschappelijk Netwerk Voorst, 
i.v.m. corona geen inloopspreekuur, wel 
telefonisch bereikbaar van 08.30-12.30 
uur: 0571-74 51 11. Meer informatie: 
www.mnvoorst.nl en 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
Dierenarts Michel Schoolmeesters Tel 
055-3669286. Kopermolenweg 11 Kla-
renbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl
Kundige zorg voor groot en klein

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

‘UIT HET ARCHIEF’
De studieruimte van de Historische Vereniging Voorst, is gelet 
op de huidige omstandigheden beperkt en op afspraak geopend 
voor bezoekers. Bereikbaar om een afspraak te maken via 
e-mail: info@historischeverenigingvoorst.nl en soms
telefonisch, via nr. 0571 277090. Veel informatie vindt u ook op 
de vernieuwde website: www.historischeverenigingvoorst.nl

Zondag 22 mei
Ger.Gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur Leesdienst en 14.30 uur ds. S. Janse. 
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst, Wilp, 
10.00 uur, dienst in Voorst, ds. Bassa. 
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 
09.30 ds. Pater en 15.00 uur, ds. Pieters.
Prot.gem. Nijbroek, 
09.30 uur ds. T. van Staalduine. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht,
10.00 uur, ds. A. de Graaf.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 
10.00 uur, ds. L. van Prooyen Schuurman.  
Prot.gem. Welsum, 
10.00 uur, dhr. Timmer.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello,
09.00 uur, pastoor Hermens. 
Hervormde Gemeente “Irene” Zut-
phen (Hoven), 10.00 uur, Meerkerk, 
16.30 uur ds. Harteman.
 
Oecumenische Omroep 
Voorst
Uitzending kerkdiensten Oecumenische 
Omroep Voorst, te beluisteren via www.
rtvvoorst.nl  en op 105,3 FM. Tevens in 
het gebied van de gemeente Brummen 
op www.rtv-veluwezoom.nl en 107,5 FM. 
Sinds kort ook te ontvangen via Ziggo op 
Kabelradio kanaal 915 en via KPN Kabel-
radio 1168 van de gemeente Twello en 
Brummen. De uitzending van de kerk-
diensten die de OOV verzorgt zijn ter 
aanvulling van het bericht in V.N. onder 
de kerkberichten.

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

Wie weet wat er hier gaande is onder toeziend oog van notaris Slaghekke? We herkennen ook toenmalig wethouder Jan 
Oolman. Wanneer werd de foto gemaakt?
 
Voor reacties: 
Tijdelijk telefonisch alleen bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag 0571-277090. Graag inspreken. 
Of mailen: info@historischeverenigingvoorst.nl

Reactie 11 mei
Op de foto staat waarschijnlijk de familie Kelder. Op de achtergrond zie je de Keizershof en de dorpskerk van Voorst. Bij 
hoog water stond het water regelmatig tot voor de kerk, tot het water in de Voorster beek werd gereguleerd, in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw. Reactie afkomstig van de familie Van Oorspronk.

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

ZOEK DE BAAS!
ZOEK DE BAAS!

SUPRISE, SUPRISE
Laat u verrassen en kijkt u eens naar 
Bobby’s foto’s op onze website Asiel de 
Kuipershoek. Haar enthousiasme spat 
er van af! Dit 7-jarige dames hondje noe-
men we hier een “verrassingshondje”.
Die naam heeft mevrouw te danken aan 
het feit dat ze zonder heel veel achter-
grond gegevens hier binnen is geko-
men. Natuurlijk weten we wel iets… zo 
is de dame een Amerikaanse Stafford-
shire Terrier.
En uit haar “checklist”  blijkt dat ze:
- Heel sociaal is naar mensen
- Niet agressief is naar mensen
- Niet dominant is naar mensen
- Trekt aan de lijn

Met andere woorden : ze is gek op 
mensen ! Hoe ze zich gedraagt naar 
andere honden is (nog) niet getest.
In onze ogen verdient deze lieve 
dame nu een huisje waar ze de volle 
aandacht krijgt en die aandacht niet 
hoef te delen met andere dieren of 
jonge kinderen.

Het zou fijn zijn als haar nieuwe baas 
zich bewust is van de raseigenschap-
pen van Bobby

Ook raden we een training aan zo-
dat u, als nieuwe baas kunt zien wel-
ke commando’s Bobby al onder haar 
mooie knietje heeft en welke ze nog 
moet leren. We denken dat Bobby u, 
door haar enthousiasme en liefde 
voor mensen, net zo kan verrassen 
als ze ons heeft gedaan.

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

http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtvvoorst.nl/
http://www.rtv-veluwezoom.nl/
mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
mailto:info@historischeverenigingvoorst.nl


100°C3-in-1 Kokend-
waterkraan
Adv. prijs 1250,-

Slechts 125 keukens, schrijf nu in

• Anti-fingerprint mogelijk

INBEGREPEN

4

4

Koelvries-
combinatie
Adv. prijs 775,-

Wijnkoeler
Adv. prijs 1150,-

Combi-
stoomoven
Adv. prijs 1299,-

UPGRADES

Vaatwasser
Adv. prijs 785,-

Inductie
met interne
afzuiging
Adv. prijs 3027,-

Combi-
magnetron met
ovenfunctie
Adv. prijs 1030,-

Koelkast
122 cm
Adv. prijs 629,-

Eenhendel-
mengkraan
Adv. prijs 200,-
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