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KLAVERJASSEN
V.V. VOORST
Marktstraat Twello in Zomerse sferen

WORKSHOP: HEALING MET
BEHULP VAN FREQUENTIES
VOORST.- Iedereen bezit van nature een krachtig vermogen om zichzelf te helen. Zodra we met ons ego uit de weg gaan, kan dit zelfhelende vermogen maximaal aan de
slag. Maar wij blokkeren vaak zelf ons vermogen om te helen door vervormde ideeën
over onszelf en over het leven en door angst. Gelukkig kunnen deze blokkades worden opgeruimd, bijvoorbeeld met behulp van frequenties!

Blokkades wegsmelten

Alles is trilling. Je geest, je lichaam, je mindset en ook je blokkades. Je kunt daarom
met behulp van eenvoudige technieken op basis van energie en frequentie je blokkades als het ware doen ‘wegsmelten’.
Op zondag 21 augustus verzorgt Rob van der Niet een dagworkshop ‘Healing door
middel van frequenties’ in De Voorhof in Voorst. De deelnemers krijgen handvatten
aangereikt om hun zelfgenezende vermogen te activeren met behulp van natuurlijke
frequenties. Ze gaan onder begeleiding op zoek naar trillingen die helend werken en
ze gaan die trillingen ook ervaren.

FIETSTOCHT MET PANNENKOEK
KLARENBEEK.- Op 28 augustus vindt na twee jaar eindelijk weer de populaire
pannenkoekenfietstocht plaats, georganiseerd door Het Boshuis en de afdeling
Handbal van SC Klarenbeek. De formule is voor velen inmiddels bekend. Of je nu
met het hele gezin komt, met vrienden of in je eentje, een gezellige dag wordt
het altijd.
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Riool verstopt?
09 SR

Jan de Croon

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

STOP! En bel
Rioolservice Epe

zondag 28 augustus

Op zoek naar een
nieuwe woning?
Kijk op www.berends-slump.nl
of bel 0571-274440

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

+31 (0)578 61 2917

VV Voorst ziet u graag op
9 september in de kantine van
V.V. Voorst.

Na terugkomst bij Het Boshuis schuiven de fietsers aan voor een pannenkoek.
Het feest wordt compleet met de live muziek van Duo DiJon. Wie liever niet wil
fietsen, maar wel graag een pannenkoek eet, is uiteraard ook van harte welkom.

wij adviseren je de beste
hypotheek voor jouw situatie.

S TO P

Daarna wordt er elke 2e vrijdag van
de maand gekaart, aanvang 19.30
uur. De kosten bedragen drie euro
inclusief 1e kop koffie.

Wie zich meldt bij Het Boshuis, Kerkweg 2 in Klarenbeek, krijgt tegen een bedrag
van 7 euro een fietsroute naar keuze mee, van 15, 30 of 45 kilometer. Halverwege
de routes van 30 en 45 kilometer is er tijd om bij te tanken met koffie, thee of
limonade. Ook is er gelegenheid om de fietsaccu zonodig op te laden. Hulp bij
pech onderweg wordt verzorgd door Bike Totaal Wolters. De vertrektijd van de
pannenkoekenfietstocht is tussen 10.30 uur en 13.30 uur.

Er is nog een beperkt aantal plaatsen vrij! Meer info: www.stukkenbeter.nl/agenda

E

VOORST.- Vrijdag 9 september begint de voetbalvereniging Voorst,
na twee jaar corona, weer met Klaverjassen.

info@rioolserviceepe.nl

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

MOSSELDAG

BIJ TAVERNE

€ 25.

00

p.p.

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

Huisdieren
crematorium
De Engelenburg
Voor een waardig afscheid
van uw huisdier!

Twello
T 0571-700518
W www.hcde.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

Verdrietig om haar heengaan, maar ook
dankbaar dat zij zo lang in ons midden is
geweest, nemen wij afscheid van onze lieve
moeder, oma en omi

Jenny Frederika
Schoneveld - Proper
sinds 26 juni 1984 weduwe van
Patericus Schoneveld

Na een periode van afnemende gezondheid
is overleden onze vader en schoonvader

Twello,
12 november 1926

* 17 mei 1956

† 31 juli 2022

Klarenbeek: Ellen en Michel
c Syra

Hans en Marian
Maarten en Miriam
Thijmen, Jente
Susanne en Michel
Esmée, Timo
Jeroen en Melanie
Milou, Juul, Joep

Klarenbeek: Ronald en Lisa
Senn
Evi
Correspondentieadres:
De Til 15
7381 CC Klarenbeek
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op hedenavond woensdag 3 augustus van 19.00
tot 19.30 uur in Rouwcentrum Rouwenhorst,
Christiaan Geurtsweg 24 te Apeldoorn.

Correspondentieadres:
Burg. Crommelinstraat 5 , 7391 HV Twello
Wij zijn de medewerkers van De Nieuwenhof
te Voorst dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

Het mooie van herinneringen is
dat niemand ze van je af kan nemen,
want ze blijven voor altijd in je hart

Wij willen jullie hartelijk danken voor
uw aanwezigheid en het medeleven bij
het afscheid van onze vader en opa

Heel verdrietig en vol ongeloof hebben wij
totaal onverwachts afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en trotse opa

Wim Dijkhof
De vele mooie kaarten en de fijne
woorden rondom het afscheid hebben
ons goed gedaan.
Marcel Dijkhof
Govert Dijkhof
Monica en Teun Bijsterbosch
Wouter
Thijs

Theodorus Franciscus
† Twello,
25 juli 2022

* Emst,
15 april 1950

De crematieplechtigheid heeft
in besloten kring plaatsgevonden.
Verbijsterd zijn we door het
overlijden van onze buurman

Theo Dollenkamp
De buren

Ze heeft 26 jaar genoten van het leven.

Kusje in de lucht.
Marike Draaijer en Marco van Essen
Michel en Mirjam
Jurre
Joas
Thijs en Vivian
31 juli 2022
Offenbachstraat 62, 7391 SW Twello
Lianne is thuis.
De begrafenis zal vrijdag 5 augustus in besloten kring plaatsvinden.

Onze sunshine
Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering, hebben wij
afscheid moeten nemen van onze lieve nichtje

Lianne
Ome Gé en tante Jeannette
Ome Wim en tante Erna
neven en nicht
Twello, 31 juli 2022

In liefde losgelaten
Dankbaar voor de lange tijd die wij van elkaar hebben mogen genieten,
nemen wij afscheid van onze oprechte, liefdevolle en betrokken doorzetter

Gerhard Pen
Almelo, 15 april 1936

Twello, 30 juli 2022
Nel Pen – Knol
Saskia en Rogier
Jesse
Femke en Kalle

Mariet
Sandra en Marco
Mare en Milan, Stef
Esther en Maykel
Timo, Lana
Mariska en Gerben
Merel, Wessel
Groen van Prinstererstraat 53
7391 KT Twello

Lianne

De crematieplechtigheid
heeft inmiddels plaatsgevonden.

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring
plaats.

Theo
Dollenkamp

Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid hebben moeten nemen van
onze lieve dochter en zusje

† Voorst,
27 juli 2022

Patty † en Rens
Marjon en Remco
Tobias, Elise
Marjolein en Daan
Dieke, Mats
Pepijn

Peter Linthorst

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos..

Martin Gerard (in liefdevolle herinnering)
Correspondentieadres:
Stinzenlaan 100, 7392 AD, Twello
Wij nemen zaterdag 6 augustus in besloten kring afscheid van Gerhard.

Lian Brandsma

UITVAARTZORG

Op 28 juli 2022 is na een kort ziekbed op de leeftijd van 78 jaar
rustig van ons heengegaan onze zuster, schoonzuster en tante

Uitvaartspreekuur in Klarenbeek
elke tweede maandag van de
maand van 10.30 tot 11.00 uur
Het Boshuis, Kerkweg 2, Klarenbeek

Nel van Balen - Winterman
Wij zullen ons Nel herinneren als een zus
die haar eigen plek binnen de familie had.

06 23 00 95 51
dag en nacht bereikbaar

www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl

een persoonlijke uitvaart
voor elk budget
U bent altijd welkom voor
een open gesprek.
Bel 0575 - 512 931 of ga
naar monuta.nl/zutphen.

Zutphen

Jet van Leeuwen

We wensen haar man Henk, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Voorst:
Twello:
Twello:
Apeldoorn:
Diepenveen:
Deventer:
Kampen:

Piet en Lies Winterman
Mien Nokkert
Gerrit en Marietje Winterman
Dinie en Arie Krommendijk
Annie en John Lambeek
Hennie en Herman Pott
Rikie en Carel Diekerhof
neven en nichten
In herinnering: Jaap, Arie en Gerrie
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KOFFIE DRINKEN ÉN SCHENKEN
BIJ TREFPUNT DUISTERVOORDE
TWELLO.- Trefpunt Duistervoorde is
DE ontmoetingsplek voor iedereen die
daar behoefte aan heeft. Je kunt er 7 dagen per week gezellig koffiedrinken, op
doordeweekse dagen o.a. creatief bezig
zijn zoals koersballen, samen zingen,
seniorengym, jeu de boulen, spellenmiddag, kaarten, bloemschikken, samen
breien, biljarten, lunchen of haken maar
ook één keer per maand een mooie bingo en eens per 6 weken samen eten. En
voor dat samen “een bakkie doen” nodigen wij U nu extra graag uit.

mensen de koffie kunnen drinken zijn wij
ook nog op zoek naar vrijwilligers die zo
af en toe een uurtje vrij willen maken om
de koffie te schenken en ondertussen
ook een praatje met de gasten te maken. Voor informatie kunt u contact opnemen met Riet Kleverwal, (tel. 06 1041
6438, e-mail: mtlkleverwal@gmail.com)
Er is elke dag een informeel samenzijn,
omdat samen “een bakkie doen” gezelliger is dan alleen. Iedereen is welkom
van jong tot stokoud en alles wat daar
tussenin zit.

Heeft U ook zin in: Een kopje gezelligheid - Een lepeltje liefde - Twee klontjes
vriendschap en Een wolkje geluk?
Dát kan élke dag ( ook op zon- en feestdagen zoals 1e en 2e Kerstdag én
Nieuwjaarsdag) bij Trefpunt Duistervoorde aan het St. Maartenserf 85 in
Twello. En om ervoor te zorgen dat de

Van vutter tot oppas oma, buurman,
buurvrouw, bewoner van een aanleunwoning of gewoon omdat je ’s-morgens
thuis bent en wel toe bent aan een kopje
koffie of een praatje. Met z’n tweeën of
alleen……het maakt helemaal niet uit.
Ook voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn om zelfstandig te komen is er

Uw gedenkteken,
onze zorg en kennis

wel degelijk een mogelijkheid.. De Ontmoetingslijn biedt uitkomst.
De Ontmoetingslijn rijdt iedere werkdag
van 9.00 – 17.00 uur volgens een vast
schema. U kunt een rit aanvragen door
op maandag t/m vrijdag te bellen naar
06-18117575 tijdens kantooruren. De
ritprijs bedraagt € 2,- (retour). U wordt
thuis opgehaald en weer teruggebracht.
Gebruikt u hulpmiddelen, zoals een rollator? Geef dit aan bij het reserveren. Uw
bagage kan ook mee. Een rolstoel kan
niet mee.

PAGINA 3

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud
Nijverheidsstraat 27

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

WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Dagelijks van 10.00 tot 11.00 uur bent u
van harte welkom bij Trefpunt Duistervoorde!
Voor méér informatie kunt u de website
bezoeken:
www.trefpuntduistervoorde.nl

CURSUS ‘MANTELZORGER IN BALANS’ WEER VAN START
TWELLO.- ‘Hoe houd je een gezonde
balans tussen jezelf en de ander?’
Het is een vraag waar veel mantelzorgers mee worstelen. Om de mantelzorgers in de gemeente Voorst
te ondersteunen organiseert Mens
en Welzijn Voorst, in samenwerking met Impluz, een nieuwe cursus
‘Mantelzorger in Balans’. Aanmelden is gratis en per direct mogelijk.
“Mantelzorgers verlenen zorg en bieden
ondersteuning omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie
ze zorgen. Het komt regelmatig voor dat
mantelzorgers daarbij teveel hooi op
hun vork nemen, wat kan leiden tot fysieke en/of psychische klachten”, vertelt
Annet Reimert. Als consulent Mantelzorg
bij Mens en Welzijn Voorst weet Annet
dat je pas goed voor een ander kunt
zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt.
“Een goede balans tussen draaglast en
draagkracht is van groot belang, zodat
de mantelzorger op de been blijft”.

De cursus ‘Mantelzorger in Balans’ geeft
handvatten aan mantelzorgers om een
goed evenwicht te vinden tussen zorgen
voor jezelf en zorgen voor de naaste. De
cursus start op maandagavond 19 september van 19.00 uur tot 21.00 uur en
bestaat uit 4 bijeenkomsten. De overige
bijeenkomsten zijn eveneens op maandagavond, namelijk 26 september en 3 &

10 oktober 2022. Allen vinden ze plaats in
Twello. Voor de deelnemers zijn er geen
kosten aan verbonden.
Mensen die vragen hebben of geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met
Annet Reimert via 06-49019968 of mailen
naar a.reimert@mensenwelzijn.nl. Graag
aanmelden voor 16 augustus 2022.

EXCURSIES BLOEIENDE HEIDE EN KLOKJESGENTIAAN
REGIO.- Op zondag 14 augustus organiseren IVN en Marke Gorsselse
Heide een excursie met als thema
‘bloeiende heide en klokjesgentiaan’.

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

Heide is een cultuurlandschap, een landschap dat door mensen geschapen is en
door mensen in stand gehouden wordt.
De Gorsselse Heide behoort tot de natte
heidegebieden en heeft daarmee een
specifieke plantengroei. Naast dopheide
is struikheide een van de plantensoorten
die hier voorkomt en die bloeit vooral in
augustus. De paarse heide is een lust
voor het oog en een must voor de insecten, vooral bijen. In deze tijd bloeit ook
de klokjesgentiaan, een plantje dat hier
eveneens thuishoort. Natuurgidsen zullen tijdens de wandeling meer vertellen
over het gebied en de daarbij behorende
planten en dieren.
Het startpunt om 14.00 uur is bij de hoek
Gerrit Slagmanstraat/Elzerdijk te Eefde.
Honden kunnen helaas niet mee. We
stellen een vrijwillige bijdrage bijzonder op prijs. Informatie over de excursie
is verkrijgbaar via tel. 0575-540978.
Meer informatie:
www.ivn.nl/afdeling/zutphen.

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

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

Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Uitvaartverzorger
Han Mengerink

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

We staan 24/7 voor u klaar:

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

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

Griftsemolenweg 24 8171 NS VAASSEN

Buiten zonwering

Doek en vaste overkappingen

UNN Personeel wenst
jong & oud veel plezier op de
Welsumse Karmse!
038-20 20 166| www.unnpersoneel.nl

Parasols (particulier en Horeca)

Binnen zonwering

Bezoek onze showroom of maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte aan huis.

zonwering &
overkappingen
Rijksstraatweg 47
7391MH Twello
Tel: 0571-270565

www.marbozonwering .nl
info@marbozonwering .nl
* Aanbiedingen geldig tot 01-09-2022

Openingstijden showroom:
Wo. Do.
10.00 -18.00 u.
Vr.
10.00 -21.00 u.
Za.
10.00 -16.00 u.

Fa. Veldwijk is al jaren de specialist op het gebied van o.a. sportprijzen,
bedrijfskleding, relatiegeschenken en graveerwerk.

Wij zijn op zoek naar versterking van ons team!
(21 uur)

Je functie bestaat o.a. uit de volgende taken;
- Magazijnwerkzaamheden
- Verzenden en ontvangen van goederen
- Onderhoud webshop
Wij vragen;
- Je bent flexibel inzetbaar.
- Je weet van aanpakken.
- Klantvriendelijk, accuraat en stressbestendig.
Je komt te werken in een jong, enthousiast en gezellig team.
Zijn wij op zoek naar jou?
Stuur dan je sollicitatie naar marijkev@veldwijk.com

H.W. Iordensweg 30, 7391 KB Twello tel: 0571-271593
veldwijk.com / sportprijzen.com / kledingmetlogo.nl
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JUBILEUMBOEK EN REÜNIE T.G.V. DIKKE MIK
100 JAAR DE WINGERD!
RALLY
NIJBROEK.- Zaterdag 20 augustus a.s.
organiseert Dikke Mik Nijbroek als onderdeel van het jaarlijkse dorpsfeest een
rally. Er worden 2 routes in 2 klassen,
een toer- en een sportklasse uitgezet.
Deelname is met 2 personen per equipe;
een bestuurder en een navigator. De
rally begint om 09.30 uur met de ochtendroute. Na de lunch, op locatie, volgt de
middaglus. Aan het einde van de middag
is er de prijsuitreiking. Alle informatie en
de mogelijkheid tot deelname vindt u op
de website www.dikkemiknijbroek.nl.

Hoewel de school op dit moment gesloten is vanwege de zomervakantie, wordt er achter de schermen
hard gewerkt aan een jubileumboek en een grote reünie.
De school bestond eind 2020 al 100 jaar,
maar omdat corona er tussenkwam, zijn
de feestelijkheden uitgesteld. In mei jl.
hadden de huidige leerlingen al een feestweek en nu verschijnt nog een kleurrijk
jubileumboek. In vogelvlucht wordt de
geschiedenis van de school verteld. Veel
oud-leerlingen en oud-leerkrachten hebben hun herinneringen aan het papier
toevertrouwd, vergezeld van veel foto’s.
Zo is het verhaal van Lucie te lezen, die
al in de vierde klas haar latere echtgenoot Bé trouw beloofde en van hem een
opgepoetst koperen gordijnringetje Erik
vertelt dat hij als kleuter dino’s (stukjes
hout) opgroef uit de zandbak, samen met
zijn vriendje Joost, Hiltsje schrijft dat ze
als kind een poosje op de zolder heeft gewoond, omdat in hun huis, de hoofdenwoning, een douchecel werd gebouwd. De
juffen en de meesters worden besproken,
de tandartsbus komt voorbij en er wordt
bijna met heimwee teruggedacht aan de
mooie verhalen van meester Nijkamp en
de grapjes van juf Hannie. Ook zijn er veel
klassenfoto’s, afbeeldingen van (knutsel)werkjes, schriftjes, schoolboekjes en
we mogen een kijkje nemen in het ‘grote

Klassefoto 1957
boek’ van Sinterklaas. Kortom: een boek
vol nostalgie. De prijs zal tussen de 15 en
20 euro zijn. Het boek komt in september
uit maar het kan nu al gereserveerd worden door een mail te sturen naar reuniedewingerd@pcbovoorst.nl, of door even
binnen te lopen bij Het Voorster Nieuws/
Print and More aan het Marktplein. Het
wordt een eenmalige oplage, dus op=op!
Via reuniedewingerd@pcbovoorst.nl kunnen oud-leerlingen en oud-medewerkers

zich uiteraard ook aanmelden voor de
grote reünie op zaterdagmiddag 10 september van 14.00 tot 18.00 in en om de
school! Bijpraten, herinneringen ophalen,
foto’s kijken, je verbazen over hoe groot
of hoe klein de tafeltjes zijn, nog eens
door je oude school lopen kortom: even
terug in de tijd! Vermeld bij opgave alvast
je geboortejaar. Deelnemen kost 10 euro.
En: geef de datum door aan iedereen die
op de CNS/De Wingerd heeft gezeten/gewerkt!

Ook als u niet deel neemt aan de rally is
er het hele weekend wat te beleven op
het feestterrein. Donderdagavond treedt
er een shantykoor op en kunt u meedoen aan de Swingo Bingo. Vrijdagmiddag wordt gestart met een kinderdisco
en ’s avonds is er een themafeest in de
tent onder de noemer ‘Tirol’. Trekt u ook
uw mooiste lederhosen of dirndl aan?
Zaterdagochtend kunt u om 09.30 uur
aanschuiven bij het traditionele Engelse
Dikke Mik ontbijt. Aanmelden kan via het
bestuur (06-50986062) t/m woensdag 17
augustus. Daarna start de rally en is er
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een goochelshow met Magic Stefan. Later op de dag kunnen de kinderen zich
laten schminken en een tochtje maken in
een huifkar. Ook kan men een gokje wagen aan de schutterij. ’S Avonds landen
de parachutisten van Skydive Teuge.
Als afsluiter van het dorpsfeest kunt u
’s avonds (na)genieten van ‘Bandje voor
de sfeer’ in de feesttent. Het hele programma is te vinden op bovengenoemde
website en/of facebookpagina. Het feestterrein is gratis toegankelijk.

BUURTBUS STEDENDRIEHOEK ZOEKT
VRIJWILLIGE CHAUFFEURS V/M

MOOIE RESULTAAT PPSV BUSSLOO
OP GELDERSE KAMPIOENSCHAPPEN
BUSSLOO.- Afgelopen weekend (29/30
juli) werd er in Brummen bij RV & PC
de IJsselruiters de Gelderse Kampioenschappen verreden. Maar liefst acht leden van PPSV Bussloo kwamen aan start.

Dressuur

In de klasse B cat. A/B behaalde Maud
Born met haar pony Sunrise 191,5 en
195,5 punten en eindigde ze op een negende plaats. Roos Haarman eindigde
met Koetsiershoeve Wonderful op een
24ste plek in de klasse L1 cat. D/E.
In de klasse B bij de paarden behaalde
Linda Nieuwenhuis met Noelie 194 en
207,5 punten. Laire onder Lineke Velderman behaalde 188 en 191 punten in
de klasse L1. In de klasse L2 was er een
winstpunt voor Fauve Bastiaenssens
met Kadootje. Ze eindigde op de 25ste
plek. DJ Tiesto onder Renee Schefczyk
behaalde 187 en 187,5 punten in de
klasse M1 en in de M2 was er 186 en
191 punten voor Cheroney Holtman met
Indiana Indra. Deze combinatie heeft
tevens een ticket voor de Nederlandse
Kampioenschappen behaald.

Springen

Roos met Koetsiershoeve Wonderful ver-

HERDER ZOEKT HERDER

Tessa, een Mechelse Herderin van
1 jaar, woont al even bij ons. Er was
voor haar baasje geen andere mogelijkheid dan afstand van haar te doen.
We hebben Tessa hier leren kennen,
zoals haar baasje haar omschreef:
“Tessa is een lieve, trouwe hond. Ze
houdt enorm van knuffelen en aandacht, maar is ook een echte herder die
graag bezig is en werkt voor haar baas.
Speuren, wandelen en trainen vindt ze
erg leuk. Tessa reageert wisselend op
andere honden “ Als Tessa alleen thuis
was verbleef de dame in een bench
want een hele ruimte voor zich alleen
was te uitdagend: teveel speelgoed ;-)
De bench vond Tessa trouwens prima.
Omdat Tessa ook een enthousiaste
hond is en reageert op prikkels om zich

Cheroney Holtman met Indiana Indra.
scheen ook in de springring. Zij reden een
mooi parcours maar hadden 1 balkje.
Maartje Wolbers verscheen met Juwell
aan de start. Zij reden een foutloos par-

cours in de 1.40 rubriek.Cheroney en Indiana Indra zullen op donderdag 18 september aan de start verschijnen in Ermelo
op de Nederlandse Kampioenschappen.

ZOEK DE BAAS!

REGIO.- De Buurtbusvereniging verzorgt
het openbaar vervoer tussen de dorpen
in de Stedendriehoek. We rijden volgens
een vaste dienstregeling langs vaste
routes. Er wordt gereden met 3 busjes
voor max. 8 passagiers vanuit de startplaatsen Klarenbeek, Twello en Voorst.
Passagiers kunnen reizen met de OVchipkaart, maar het is ook mogelijk om
in de bus een kaartje te kopen.
Er wordt gereden in 4 clusters van 3 uur
per dag van Twello naar Voorst v.v. en
van Twello via Klarenbeek , de Eglantier,
Ecofactorij, Wilp-Achterhoek naar Twello
en omgekeerd.
In principe rijdt een chauffeur één maal
per week een cluster van 3 uur. De bus-

sen rijden van maandag t/m vrijdag van
6.30 uur tot 18.30 uur en op zaterdag
van 8.50 uur tot 18.00 uur. Er wordt niet
gereden op zon- en feestdagen. Aan de
chauffeurs wordt een vergoeding: woonwerk verkeer betaald -huis- startplaats.
Een keuring en proefrijden zijn onderdeel van de procedure.
Wegens pensionering zoeken we nog
enkele chauffeurs. Heb je interesse of
wil je meer informatie? Bel dan met : 0636551395 of stuur een mail naar: secretaris.bbvstedendriehoek@gmail.com.
Kijk ook op bbv-stedendriehoek.nl voor
meer informatie over dienstregeling en
de routes, die u virtueel op de website
kunt rijden.

HYPOTHEEK?
Een hypotheek
afgestemd op uw
woonwensen en
mogelijkheden!
heen plaatsen we haar niet bij kleine kinderen. Met kinderen ouder dan 12, die al stevig in hun stappers staan én enthousiaste
honden kennen, kan Tessa misschien wel
maatjes worden. Dit meisje is kortom op
zoek naar een echte herderliefhebber die

(trainings)tijd en aandacht heeft voor
een slimme dame met speurzin én
energie. Bent u benieuwd naar meer
informatie over deze mooie jonge herderin? Bezoek Tessa dan op de website
van asiel de Kuipershoek.

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

0571 27 62 02
hypotheken@bieze-makelaars.nl

Hypotheken
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BINNEN- EN BUITEN EXPOSITIE KUNSTKRING

Maurits Bosgoed is dierenarts en vertelt wekelijks over zijn avonturen.

THEMA ‘SAMEN, IN DEZE TIJD’

DIERENARTS ALS TRIMMER
De derde keer dat hij in korte tijd terugkwam, was die avond. Inclusief zijn
ongeschoren vacht en kilo’s teveel dus.
Maar nu met een flinke broeiende plek
boven zijn staart.
Ik wist al wat er aan de hand was en ik
deed mijn handschoenen aan om het
haar wat opzij te kunnen doen, zodat
hij het ook met zijn eigen ogen kon zien.
Tientallen maden krioelden op de rug
van Joris die al waren begonnen om zijn
overtollige kilo’s op te eten..

Tekening: Nova Bosgoed, 7 jaar
Vaak worden adviezen vrij netjes gegeven. Het moet immers gezellig blijven
(in de spreekkamer). Behalve dat je
probeert te voorkomen dat een teer
zieltje gekwetst wordt, is misschien het
grootste nadeel dat de ontvangster niet
meer luistert als deze zich aangevallen
voelt. Er zal dus altijd sprake moeten
zijn van enige tact, zodat het advies opgevolgd zal worden. Maar dat wil niet
zeggen dat we het beestje niet bij de
naam hoeven te noemen.
Een moment waar het me niet handig
leek om te lang om de hete brij heen te
draaien, was op een dag dat de mussen
van het dak vielen en de maden in menig dierenvacht de tijd van hun leven
hadden. Zo ook bij een grote hond die
aan het einde van het spreekuur ons
nog even wist te vermaken.
Myiasis is een ziekte waarbij groene
vliegen hun eitjes in de vacht van dieren leggen waarna de maden het vlees
van het levende dier op gaan eten. We
zien dit sinds veertig jaar in Nederland
waarbij het begon bij schapen. Maar
aan dit lijstje van diersoorten kan inmiddels het konijn, het paard en de
langharige hond aan toe worden gevoegd. En een van deze langharige

honden, die ik de laatste weken al vaker
had gezien, kwam bij ons om 19.00 uur
binnen.
‘Hij heeft een hele vieze plek en deze
stinkt heel erg!’ aldus meneer Eekhuis. Ik
keek de assistente aan, die haar plan om
om 19.30 nog te kunnen gaan sporten, in
het water zag vallen. Dit zou namelijk een
iets langer consult worden.
De hijgende, kwijlende en veel te zware
reu van ruim vijftig kilo liet niet alleen een
spoor van speeksel achter, maar vulde de
gehele spreekkamer met zijn penetrante
lucht. Ik had deze Joris al een paar keer
gezien, omdat hij in de zomer niet zo fit
was en niet goed wilde eten. Door de
eigenaar Eekhuis waren de meest exotische ziektes bedacht, waarvan ik hem dan
mocht overtuigen, dat hij die ziekte zeker
níet had. Mijn diagnose was namelijk al
duidelijk op het moment dat ik hem de
eerste keer zag; Joris was groot, te dik en
had veel te veel vacht. Hem laten afvallen
was één ding, maar zijn prachtige vacht
eraf scheren.. Nee, daar moest Eekhuis
toch echt even aan wennen. En zo had hij
twee keer met dezelfde symptomen mijn
spreekkamer verlaten waarbij ik wist dat
mijn voorgestelde therapie niet ingezet
zou gaan worden.

Terwijl Eekhuis wat wankelde op zijn
benen, legde ik uit wat we gingen doen.
Joris verdoven, de plek scheren, wassen
en behandelen.
Eekhuis ging even rustig in de wachtkamer zitten. Terwijl wij met het karwei
begonnen had ik me voorgenomen
hem toch nog maar eens aan te spreken over de oorzaak van het minder
functioneren van Joris. Maar hij was
me al voor en kwam even om de hoek
kijken.
‘Dit had ik kunnen voorkomen als ik
laatst naar je adviezen had geluisterd
hè?’ Ik lachte en de sfeer was dusdanig,
dat ik dit niet uit beleefdheid hoefde te
ontkennen. ‘Laten we de koe niet in de
kont kijken, maar vooruitkijken. Ik wilde
Joris dit keer eigenlijk niet laten gaan
mét vacht. En gelukkig hebben we drie
goed werkende scheerapparaten!’
En zo zaten we een paar minuten later met zijn drieën Joris helemaal kaal
te scheren. Uiteindelijk lag zijn gehele
vacht op de grond waar een schaap jaloers op zou zijn. ‘Het is echt het beste
dit vier keer per jaar te doen en hem
ook af te laten vallen. Je zult zien dat je
een heel andere hond terugkrijgt.’
Blijkbaar was deze avond de druppel die
nodig was geweest om mijn adviezen nu
wel op te volgen. Want Joris viel daarna
meer dan tien kilo af en werd vanaf dat
moment regelmatig geschoren.
Zonder teveel aan vet en vacht kwam hij
tegenwoordig luchtig de zomermaanden door. En hadden die vervelende
vleesetende vliegenlarven, op zijn sportieve en coole lijf, gelukkig niets meer te
zoeken.

TWELLO.- Met man en macht hebben leden van de Kunstkring Voorst zaterdag
jl. lekker in het zonnetje in het parkje
naast De Statenhoed gewerkt aan het inrichten van een buitenexpositie. Het thema van deze expositie is ‘Samen, in deze
tijd’. Het resultaat mag er zijn. Er is een
grote variëteit aan werken die allemaal
op eigen wijze de gevoelens weergeven
die de makers ervaren in deze tijd van
oorlog, pandemie en maatschappelijke
protesten.
Op 10 augustus wordt binnen in de galerie van De Statenhoed een binnenexpositie over datzelfde thema ingericht.

Daar zijn dan themawerken te zien van
leden van de Kunstkring , maar óók van
Voorstenaren – volwassenen én kinderen - die vorige week hebben meegedaan aan de activiteitendagen van de
Kunstkring .
Op zaterdag 13 augustus zullen om 15.00
uur de beide exposities op feestelijke wijze worden geopend. Tot dan toe kan de
buitenexpositie alvast de hele dag door
vrij bezichtigd worden. De binnenexpositie in galerie de Statenhoed aan de Dorpsstraat 11a in Twello kan je tot 4 september a.s. bezoeken op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

NIVON-WANDELING
REGIO.- 2 x per maand organiseert NIVON natuurvrienden een wandeling, die
voor iedereen toegankelijk is. Zaterdag 6 augustus 2022 wordt het Rosandepad
gelopen (13 km). Klompenpad, rondwandeling door het afwisselende landschap
rond Oosterbeek. Langs beboste hellingen en snelstromende beken, door de
uiterwaarden en statige beukenlanen en tot slot door de Groene Bedstee. Er is
horeca onderweg. Start- en eindpunt: NS station Oosterbeek om 10:09 (eindtijd ca. 14:30 uur). Trein vanuit Deventer: 9:15 uur, IC richting Roosendaal, aankomst Arnhem 9:49 uur. Trein vanuit Apeldoorn: 9:06 uur, Arriva naar Zutphen,
aankomst Zutphen 9:25 uur. Trein vanuit Zutphen: 9:28 uur, IC richting Roosendaal, aankomst Arnhem 9:49 uur. In Arnhem: 10:05 uur, NS sprinter richting
Ede-Wageningen. Bijdrage: Nivon leden gratis, niet-leden € 2,50. Aanmelden:
uiterlijk donderdag voor de wandeling bij tel 0575 501340.

TONDENBUITENBIOS
TONDEN.- Op vrijdagavond 12 augustus organiseert de Culturele Stichting voor
de derde keer een TondenBuitenBios op het veldje achter ‘De Sterre’ (ingang
Sterrebosweg 6 in Tonden). U kunt komen genieten van een heerlijke, humoristisch film met de naam ‘The Duke’. Deze Engelse film is gebaseerd op een waar
gebeurd verhaal en speelt zich af in 1961 en gaat over de diefstal van het beroemde schilderwerk van ‘The Duke of Wellington’ uit de National Gallery in Londen.
Vanaf 21.00 uur gaat het veldje open en de film begint zodra het donker genoeg is. Het idee is dat u samen komt met familie, vrienden/buren of vage
kennissen voor een leuke en memorabele avond. Daarbij is het de bedoeling
dat jezelf je stoeltjes, hapjes/drankjes en popcorn meeneemt. De kaartjes hiervoor zijn voor slechts 4 euro en alleen verkrijgbaar via www.cultuurtonden.nl.

ZONDAG 28 AUGUSTUS

€ 25.00
p.p.

ZOMERAFLSUITER

MOSSELDAG
VOL=VOL · UITSLUITEND OP RESERVERING
WELKOM@TAVERNE-TWELLO.NL · 0571 27 15 14

bij TAVERNE

ONBEPERKT: MOSSELEN, STOKBROOD, FRIETJES & GEZELLIGHEID!

VAN HEES VERSMARKT
Limelon:
en met een verrassend

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
Voorster Nieuws, Marktplein 5, Twello
Plaatsen in week:__________________________
Aantal keer:________________________________

1 regel

de zoete melo
vleugje frisse limoensmaak!

Aardbeien klasse 1

1.99

OP=OP

5.00
Bramen
Per doosje 0.99
Malse Hollandse sperzieboontjes
héél kilo 2.49
Mix tomaatjes
half kilo 0.99
alleen bij uw speciaalzaak
voordelig en veilingvers

€5.00

2 regels €5.00

3 regels €5.00
4 regels €5.00
5 regels €5.50
6 regels €6.00

500g 1.99
3 dozen

3 kleuren

7 regels €6.50

Te koop gevraagd schuur met
Wie kan de Tractor-Shop.
Per 1 september gezocht:
stuk weiland omgeving Twello Verzorgende niveau 3Vig voor
nl professionaliseren met
0654244956
8 uur per week in Klarenbeek. barcodes, magazijnlocaties
en lijstwerk? Info Anne-Marie
Wie maakt ons team van 4
Last van mollen? Laat ze
06-11955999. Kan ook in avoncompleet? We werken niet
vangen! E.L. de Weerd. 06duren of als studieopdracht.
onder druk maar hebben alle
13456651
tijd voor onze zorgvrager. Hier Te koop gevraagd schuur met
Gevraagd: oud ijzer, accu’s, kun je je zorghart laten spreken,
metalen en witgoed. Wij komen zorg leveren zoals het bedoeld stuk weiland omgeving Twello
0654244956
Inleveren van oude metahet bij u halen. Eventueel
is. Werktijden in overleg. Bij
len, PC’s, witgoed, accu’s,
tegen kleine vergoeding. Tel
Mobiele ventilator voor in
gebleken geschiktheid bieden
motoren, kabels, radiatoren
06-14101933
huis. Werkt verfrissend en
we je een vast contract aan.
cv-ketels etc. bij sv Voorverkoelend 0612293549
06-51826815
Bert Peters Bouw- en Timwaarts, Kerklaan 2A, Twello of
merbedrijf.
Alle
bouwwerkGevr
uit de oorlogs periode
Minigraver knikmops ruw terein
wij halen het op:
zaamheden.
Timmerwerkplaats,
40-45
persoonsbewijzen of
maaien
(spit)
frezen
in
of
door
06 - 839 85 533 (gratis)
kozijnreparaties e.d. Ook
andere items voor verzamelaar
zaaien “de Holthoeve” Wilp
Hondentrimsalon Miranda: Bel
Tuinhuizen en schuren.
doc. lid 40-45
06-25107061
voor afspraak (0571) 26 24 12 /
06-23592164/0575-502635
06-82187235/0571-275904
06 52 02 45 53 Wilp.
www.bertpetersbouw.nl
bvd.

PUNTJES

Nu:

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

www.ambiancedekazon.nl

Laat je inspireren in
onze ruime showroom!
 Persoonlijk advies op maat
ZONWERING

TEXTIELDAK

 Beste prijs-kwaliteitverhouding
 Vakkundig inmeten en monteren
 Inspirerende showroom

BUITENJALOEZIEËN

LAMELLENDAK

 Altijd maatwerk

RAAMDECORATIE

ZONWERING
ROLLUIKEN
RAAMDECORATIE

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

TERRASOVERKAPPINGEN
HORREN

Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E info@ambiancedekazon.nl

25%
KORTING

topSlijters Poldervaart

op Eglo en Philips
Buitenverlichting

Stationsstraat 14 • Twello • T 0571-275757
E twello@topslijterspoldervaart.nl • www.topslijterspoldervaart.nl
Jura 10 years

Boomsma
• Bramen
• Limoen

Ballantine’s

Single Malt
Scotch Whisky
70 cl

Blended
Scotch Whisky
100 cl

• Vlierbessen
50 cl

• Koffie
50 cl

Dujardin

Goblet

Vieux
100 cl

Jonge
Graanjenever
100 cl

Poliakov
Vodka

Philips
Wandlamp Petronia
89.99 67.49

Absolut
Vodka
70 cl

100% Pure
Graanvodka
100 cl

Philips
Wandlamp Buzzard
34.99 26.24

30%
KORTING

op Eglo en Philips
25%
Buitenverlichting
KORTING
30%
op Sikkens
KORTING
op Sikkens
Buitenlakken
DIY

Buitenlakken
DIY

Philips
Wandlamp Petronia
89.99 67.49

Stanley Fatmax

Boorhamer

Philips
Wandlamp Buzzard
34.99 26.24

Eglo
- 750 watt
Wandlamp Pulfero
64.99 48.74 - 2,2 Joule slagkracht

- Inclusief opbergkoffer
- Type SFMEH200K-QS

7.99

119.-

Aude, Frankrijk
Cabernet Sauvignon
Veneto, Italië
Pinot Grigio
75 cl

50%

Led's Work

50%

Led's Work

Zaklamp

Schütte

30 watt. 2.500 lumen.
Spatwaterdicht (IP65).

49.99

43.99

32.

99

(= 5.50 per fles)

OP=OP

LED Looplamp

25%
17.25%KORTING

22.-

16.49

Philips
Wandlamp Petronia
89.99 67.49

Eglo
10.-Eglo
Wandlamp
Pulfero
op
en Philips
64.99 48.74
Led's Work
Buitenverlichting
2
KORTING
Bouwlamp
33.99

Wandlamp Buzzard
34.99 26.24

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen zijn geldig van 03-08-2022 t/m 23-08-2022

Schütte

Led's Work

Zaklamp

vind jij hubo de beste winkelketen van nederland?
Wandlamp Pulfero
Stem tot en met
28 juli en49.99
maak64.99
kans48.74
op mooie prijzen!
KLUNDER
43.99

Molenstraat
1 Twello
25.8
(0571)
27
12
Wandlamp
Daril66 Petronia
Wandlamp
56.99 42.74
89.99 67.49

Philips

Eglo
Wandlamp Daril
56.99 42.74

Led's

LED

3 watt.
Voor bi

16.49

22.-

#Hubohelpt
HuboNL

HuboNL

Folder week 30-31. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 juli t/m zondag 07 augustus 2022 (zolang de
voorraad strekt). Wijzigingen in prijs en/of model evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Deze folder is
gedrukt op 100% gerecycled papier. Kijk voor de actie- en leveringsvoorwaarden op hubo.nl.

Toiletzitting

- Voorzien van Softclose

50%

Vuren schraag 7.49
Beuken schraag 10.49
3 standen. 20 watt.
Schijnt tot 200 meter.
1.500 lumen. Exclusief batterijen.
2.500 lumen.
30 watt.Eglo
Type Nightwatch 1500.
Spatwaterdicht (IP65).

Kijk voor adressen, openingstijden en koopzondagen op hubo.nl.
Bekijk Eglo
de folder op hubo.nl
of download de Allefolders app .
Philips

Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol

ortin

ortin
op alle Erro
50%
Schragen
Philips

g•K

Bouwlamp

25.-

Eglo
Wandlamp Daril
56.99 42.74

Philips

Toiletzitting
Wandlamp
Buzzard
Led's
Work

3 standen. 20 watt.
- Voorzien van Softclose
34.99 26.24
Schijnt tot 200 meter. - Afneembaar voor eenvoudig reinigen
1.500 lumen. Exclusief batterijen.
3 watt.
Snoerlengte 5 meter.
- Makkelijk te
monteren
Type Nightwatch 1500. - Van duroplast,
Voor degelijk
binnengebruik.
250 lumen.
en hygiënisch
materiaal

doos á 6 flessen

copa
glas
cadeau

ortin

op
Eglo en Philips
Philips
Wandlamp Petronia
Buitenverlichting
89.99 67.49

g•K

2

per fles 6.

99

ortin

25%
KORTING

25%
KORTING

op alle Erro
Schragen

g• K

per fles

Côtes de Gascogne, Frankrijk
Sauvignon
Blanc
155.-

g• K

Lisboa, Portugal
• Syrah
• Sauvignon Blanc
75 cl

Les 4 Pierres

Eglo
Wandlamp Pulfero
64.99 48.74

g• K

• Gin no. 10
70 cl

23.99
28.99

Mar da Palha

2

g•K

per fles

úw topSlijter

- 750 watt
- 2,2 Joule slagkracht
EXCLUSIEF BIJ
- Inclusief opbergkoffer
úw topSlijter
- Type SFMEH200K-QS

g•K

• Flor de Sevilla Gin
• Blackcurrant Royale

EXCLUSIEF BIJ

25% 119.-

op Eglo en Philips
Eglo
Buitenverlichting
Wandlamp Daril
KORTING
56.99 42.74

15.49

g• K

16.

13.49

ortin

• London Dry Gin

99

7.49

ortin

Tanqueray

per fles

ortin

21.99

155.-

ortin

31.99

Stanley Fatmax
14.49
17.99
Boorhamer

BESTEL ONLINE

2

10
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Buiten de paden
Column over natuurzaken

GLAS HALFVOL

Van Erik-Jan Beekman.

Na twee zomervakanties binnen de landsgrenzen te zijn gebleven, is het nu dan zo ver. Of
de camping in Drenthe vorig jaar coronatechnisch gezien veiliger was dan eentje ver weg
waag ik trouwens ook te betwijfelen, maar een
veiliger gevoel doet ook wat. Vakantie is trouwens een vreemd iets, generaties lang was het
voor veel mensen ondenkbaar om op vakantie te gaan, laat staan naar het buitenland.
Slechts voor een kleine groep welgestelden
was dit vroeger weggelegd. Als je als buitenaards wezen zou kijken naar de lange rijen op
de Europese luchthavens lijkt het net of grote
groepen mensen op de vlucht zijn of in ieder
geval op zoek naar een betere leefomgeving.
Zoals gezegd, wij doen hier nu ook aan mee maar hebben gekozen voor de auto
en de veerboot. Thuis kom ik er niet aan toe, maar op vakantie neem ik altijd een
paar boeken mee die ik gekocht of gekregen heb. Een ander land en een paar
boeken zijn altijd goed voor nieuwe inzichten. Een schrijver waarvoor ik een zwak
heb is Midas Dekkers. In een boek van hem dat ik nu aan het lezen ben staat
dat reizen eigenlijk helemaal niet zo goed is. Ik citeer: ‘In tegenstelling tot een
modern, door de toeristenindustrie gesponsord bijgeloof, is reizen geen levensbehoefte. Dieren reizen alleen als er niets anders op zit. Trekvogels zijn losers, zij
komen in de top tien van Nederlandse broedvogels niet voor. Aan de top staat
niet voor niets de huismus. De werkelijke eerste levensbehoeften van de mens
zijn eten, slapen, vrijen en verzamelen.’ Aldus Midas. Reizen is voor vogels een
heikele aangelegenheid, nog steeds worden veel trekvogels onderweg gevangen
of doodgeschoten. Het is daarom ook niet zo gek dat steeds meer trekvogels gewoon hier in Nederland blijven, zonder dat ze het boek van Midas Dekkers hebben gelezen. Grauwe ganzen trekken niet meer naar het noorden en ooievaars
niet meer naar het zuiden en blijven dan ook hele jaar op dezelfde plek. Maar ook
Canada ganzen en nijlganzen, nakomelingen van uit gevangenschap ontsnapte
exemplaren, voelen zich hier prima thuis. Ons land is door de mens gecreëerd
tot het cultuurlandschap wat het nu is. Dit landschap is door de eeuwen heen veranderd en daarmee ook de flora en fauna. De meningen zijn behoorlijk verdeeld
over de staat van de natuur in ons land. Ik laat mij bij deze leiden door de wetenschap, en dus door wetenschappers die ervoor gestudeerd hebben. Zo zag ik
dus een paar maanden terug de bioloog Midas Dekkers bij Op 1. Er zat ook een
natuurfotograaf aan tafel die zich ernstig zorgen maakte over de weidevogels en
de aanwezigheid van huiskatten in de natuur. Midas daarentegen vond dat het
juist prima ging met de weidevogels, ganzen zijn immers ook weidevogels, en
daar zijn er inmiddels een hele boel van. En katten deden ook heel nuttig werk,
want als alle zangvogels zich ongebreideld zouden vermeerderen dan zouden we
een enorm overschot aan zangvogels hebben. Het glas kan ook halfvol zijn dus.

Agenda
Iedere maandag, VoorstWandelt, De Benring te Voorst,
09.00 - 11.00 uur
Iedere maandag, Koersbal, Trefpunt Duistervoorde te Twello,
09.00 - 12.00 uur
Iedere maandag, Schaken voor jong en oud, Muziektent te Voorst,
18.30 - 20.30 uur
Zaterdag 6 & 13 augustus, Rondleiding Hop en Bier, Hop voor bier
(Hommelstraat 2) te Empe, 15.00 - 16.30 uur
Maandag 8 augustus, Workshop ‘Hoe werkt WhatsApp?’,
Bibliotheek te Twello, 14.00 - 15.30 uur
Dinsdag 16 augustus, Met glans van de schans!, Kerkstraat 29 te Voorst,
19.00 - 22.00 uur
Zaterdag 20 augustus, Dagworkshop mandala’s maken,
Yogahuis te Twello, 10.30 - 15.30 uur
Zaterdag 20 augustus, Bierfestival Landgoed Beekzicht Voorst,
Landgoed Beekzicht te Voorst, 14.00 - 21.00 uur
Zondag 21 augustus, Dagworkshop: De helende werking van
frequenties, De Voorhof te Voorst, 09.30 - 16.30 uur
Zaterdag 27 augustus, Ga met Vier het Leven naar Aladdin de Musical!,
AFAS Circustheater, 15.00 - 21.00 uur
Donderdag 1 september, Meditatie-uur, verkwikkend voor de ziel,
Gebouw Irene te Twello, 19.00 - 20.00 uur
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COR WENINK UITBLINKER OP BERGERAC

Toe aan ècht iets
moois in huis?
Laat u verrassen
in onze winkel
van 600 m2

FREEK WAGENAAR WEER
OPPERMACHTIG

TWELLO.- Met het inkorven voor Bergerac (920 km) vorige week dinsdag diende
het einde van het vliegseizoen voor de
oude duiven zich officieus aan. Uiteraard
staan er straks nog een aantal natour
vluchten op het programma maar daar
vliegen jong en oud samen. De jonge
duiven gingen vrijdag in de korven voor
hun derde vlucht van dit seizoen vanuit
Tongeren (167 km).

Bergerac

In Twello waren door 5 leden van Steeds
Verder nog 26 duiven aan de start gebracht. Traditioneel was Bergerac de
vlucht waar vroeger de oudere duiven nog
een laatste kans kregen om zich te laten
zien. Destijds had men 1 soort duiven dat
vloog van 60 t/m 1000 km, allrounders.
Tegenwoordig is er sprake van specialisatie en worden de duiven doorgefokt
op de voor hen relevante afstanden. Vergelijk dit met de atletiek: ook daar sprinters, midden afstand lopers en marathon
lopers. De sprinter zal de marathon niet
winnen en andersom ook niet. Deelname
aan de marathon heeft dus alleen zin
met duiven speciaal gefokt voor deze
discipline. Uiteraard zorgen de (weers)
omstandigheden er mede voor of een
vlucht loeizwaar wordt of wat makkelijker
is. Een windje in de rug zorgt voor hogere
snelheden en dus makkelijkere vluchten.
Binnen Steeds Verder is er een klein aantal liefhebbers dat zich 100% toelegt op
de marathon. Cor Wenink is de laatste
jaren de te kloppen man op de verre en
zware vluchten. Hij bezit een stammetje
duiven dat, zoals we vorige week al schre-

ven, van “ver en zwaar” houdt. Afgelopen
zaterdag gaf Cor weer zijn visitekaartje
af. Met de plaatsen 1,2,3,4 en 7 wint hij 5
van de 9 prijzen. Gerrit en John Nieuwenhuis zijn ook 100% fond spelers en met
de plekken 5,6, en 9 maken ze 3 mooie
prijzen. Went v.d. Steeg maakt het 9-tal
prijswinnaars vol. Van oudsher speelde
Went ook vnl. de marathon maar de laatste jaren heeft hij ook sneller soort onder
de pannen en maakt hij ook regelmatig
een mooie uitslag op de mid- en dagfond.

Ook het adres voor reparatie
of restauratie van uw klok!

Tongeren

Vrijdag werden er nog 157 jonge duiven ingezet voor Tongeren. Alle ogen
waren gericht op Voorst, meer specifiek
op Freek Wagenaar. Na 2 weken spel is
hij meer dan de te kloppen man. Met
mooie series en veel kopduiven geeft hij
veel concurrenten het nakijken. Freek is
ook weer zo’n specialist. Hij speelt alleen
met de jonge duiven die ook nog eens
door zijn teamgenoten Bram Scherpenzeel en Sander Hulleman voor hem
gefokt worden. Daardoor ligt de volle
focus op puur de wedstrijden met de junioren. Deze formule werpt al jaren zijn
vruchten af, niet in het minst natuurlijk
door de feeling die Freek voor dit spel
heeft en de prima verzorging van de
kweekduiven door Bram en Sander.
Na het optrekken van de bewolking in
Tongeren kon er om 10.00 uur gelost
worden. De duiven hadden een snel vertrek en zaten al snel in de goede lijn. De
eerste duiven dienden zich ruim binnen
2 vlieguren aan boven de hokken van
Freek. Binnen ruim 2,5 minuten heeft hij

Rijksstraatweg 167, 7391 ML Twello
Tel. 0571-273951 | MELENHORST.NL

7 duiven in de klok. Dan zijn het Henry
en Patricia Oosterboer, die spelen vanaf
de ruime hokken van John Romein, die
hun eerste duifje verwelkomen en daarmee de serie van Freek doorbreken. Met
zijn 2 volgende duiven maakt Freek de
top 10 vol. Ook in groter verband, vlieggebied bestaande uit 186 deelnemende
liefhebbers met 2766 duiven in concours, slaagt Freek er in om de eerste 6
plaatsen te bezetten. Een geweldige uitslag die nog moeilijk te evenaren zal zijn.
Top 9 Bergerac: 1,2,3,4,7. Cor Wenink,
5,6,9. Gerrit en John Nieuwenhuis, 8.
Went v.d. Steeg.
Top 10 Tongeren: 1,2,3,4,5,6,7,9,10.
Freek Wagenaar, 8. Henry en Patricia
Oosterboer.

Beweegblog #38 – Gezondere keuzes voor minder geld

“Wat een mijlpaal! Voor het eerst - zo blijkt uit onderzoek - zijn vleesvervangers goedkoper dan vlees” zie ik voorbij komen op
sociale media. Zelf houd ik eerlijk gezegd wel van een stukje vlees op mijn bord, maar de vegetarische alternatieven kan ik
steeds meer waarderen. De smaken worden steeds beter, het is meestal gezonder (check de nutri-scores), het is beter voor
het klimaat en nu dus óók nog beter voor je portemonnee.
We zitten in een behoorlijke transitie met z’n allen. De prijs van plantaardige burgers zal nog verder omlaag gaan, en vlees zal
nog duurder worden zodra we de kosten voor milieu, klimaat en - bovenal - dier eerlijk gaan verrekenen. Dit is het moment om
te minderen met vlees, maar er zijn nog meer bewustere keuzes die je geld kunnen besparen (toch wel fijn in deze dure tijd):
1. Koop producten van het seizoen (op de markt of bij de boer)
Lokale producten die je in het seizoen koopt zijn meestal goedkoper. Seizoensproducten bevatten vaak ook de meeste voedingsstoffen en
smaken het best. Producten buiten het seizoen zijn vaak de halve wereld over gereisd of komen uit energieverslindende kassen. Koop ook je
producten bij voorkeur bij de boer zelf of op de markt. Koop je wat meer, kan je het vaak invriezen en het geeft je ook nog de ruimte om te
onderhandelen over de prijs .
2. Drink water
Goedkoop, gezond en simpel: draai vaker de kraan open als je dorst hebt in plaats van de colafles.
3. Kies vaker voor peulvruchten
Bonen, linzen en erwten zijn niet alleen heel goedkoop, maar kunnen ook een hele smakelijke basis zijn voor een gerecht. Peulvruchten zijn
niet alleen laag in calorieën, maar zitten vol met vezels, vitamines en mineralen. Het zijn daarmee ook goede vleesvervangers.
4. Kweek je eigen voeding
Zelfs op een balkon met een paar potjes en bakken. Zaden zijn goedkoop; met wat tijd en moeite kun je zo je eigen kruiden, kiemen, tomaten, uien en nog veel meer kweken. Zelf gekweekte producten smaken vaak ook veel beter dan de gekochte artikelen. Je kunt ook zeker zijn
dat het bij de juiste rijpheid wordt geplukt of geoogst.
5. Eet meer groente
Vlees en vis worden dus steeds duurder. Kies daarom wat vaker voor groente als hoofdingrediënt voor je avondmaaltijd.

Zaterdag 3 september, Klompenfeestwandeltocht, S.V. Voorwaarts te Twello, 08.00 - 17.30 uur
Zondag 18 september, Voorsterklei Fair, Kerkstraat te Voorst, 10.00 - 22.00
uur
Dinsdag 20 september, BIT-lezing: “Opsoek naar Ubuntu”,
Bibliotheek te Twello, 20.00 - 22.00 uur

6. Koop volwaardig voedsel
Veel voeding goedkoper is goedkoper onbewerkte vorm. Kijk bijvoorbeeld naar de prijs van een zak geraspte kaas. Rasp het lekker zelf! Of
gesneden fruit, idem dito. Volkorengranen, zoals bruine rijst en haver, zijn ook goedkoper per portie dan geraffineerde en bewerkte granen.

Woensdag 21 september, Bingo, Klein Twello te Twello,
13.30 - 16.00 uur

Kortom, iedereen kan gezondere keuzes maken! Kook zelf met volwaardige voeding en voorkom dat je voedsel moet weggooien. Junkfood
kost je zoveel meer, ook op de lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan de medische kosten die gepaard gaan met een slechtere gezondheid en/
of een verminderde werkcapaciteit. Zelfs als gezond eten echt veel duurder zou zijn (wat dus niet zo hoeft te zijn), zou het uiteindelijk nog de
moeite waard zijn. De prijs voor een goede gezondheid valt niet te berekenen.

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

7. Doe geen boodschappen als je honger hebt.
Boodschappen doen met honger kan leiden tot impulsinkopen. Als je honger hebt, neem dan eerst een gezond tussendoortje, zoals een stuk
fruit voor het boodschappen doen.

Guus Kroes is Buurtsportcoach namens Mens en Welzijn Voorst.
Zou jij na het lezen van zijn blog ook wel meer willen bewegen,
maar heb je hier bepaalde hulp bij nodig? Of ben je op zoek naar een sociale activiteit?
Neem gerust contact op via telefoonnummer: 06 40 10 36 11 of g.kroes@mensenwelzijn.nl
ITC Flora bold 122 pt

Wij ondersteunen u graag bij verkoop
van uw (woon-)boerderij of woning in het
buitengebied. Ook voor agrarische taxaties
en aankoopadvies staan we voor u klaar.
Neem contact op voor een
vrijblijvende kennismaking!

Landelijk en
Agrarisch
Vastgoed
aankoop | verkoop
taxaties | advies

www.streekmakelaars.nl

Kantoor Eerbeek Erwin Nijenhuis (06-13 11 46 85) / Henk Nijenhuis (06-22 45 61 65)

DAMES & HEREN

ZOMER SALE
VOORJAARS/ZOMER COLLECTIE

50%

TOT

KORTING
SHOP OOK

ONLINE

LEKKER

KOEL

WINKE

MODEMALL WILP • 5.000 M2 MODE EN LIFESTYLE • RIJKSSTRAATWEG 38 • 0571 261 755
• MEER DAN 150 TOPMERKEN • ELKE ZONDAG OPEN • GRATIS PARKEREN • WOENSDAG T/M VRIJDAG KOOPAVOND
• MOGELIJKHEID TOT OPLADEN AUTO & FIETS • HEERLIJK GENIETEN IN ONS FASHION CAFÉ • ZOMERS MEDITERRAAN TERRAS
WWW.PIETZOOMERS.COM
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DE PRAATSTOEL
Wij ontmoeten graag markante mensen met een bijzondere levensstijl, iets ongewoons, geks, leuks, moois, bizars of zó gewoon, dat het alleen daarom al heel
apart is. Hebben we je eenmaal gevonden, dan laten we je graag plaatsnemen
op De Praatstoel.

Een enorme plensbui, die in korte tijd een gebied of wijk onder water zet, wordt
ook wel een wolkbreuk genoemd. In een warm klimaat is zo’n hevige bui veel
gewoner dan in het gematigde klimaat dat wij kennen, zodat aan dat begrip niet
overal dezelfde betekenis wordt gehecht. Ook in Nederlandse publicaties worden verschillende definities genoemd. Een bui, waarin het zo hard regent dat
er in 5 minuten ruim 10 mm of meer valt wordt door de waarnemers van het
KNMI een wolkbreuk genoemd. In een uur zou er dan meer dan 25 mm kunnen vallen en als die hoeveelheid wordt gemeten wordt de bui als wolkbreuk
in de klimatologische overzichten van het KNMI gearchiveerd. Het zicht loopt
tijdens een wolkbreuk terug tot minder dan 200 meter. Een willekeurige plek
in ons land krijgt gemiddeld eens in de tien jaar een wolkbreuk te verwerken.
Toch horen we elke zomer wel berichten over ondergelopen kelders en straten
en vrijwel jaarlijks komt er wel ergens in het land een wolkbreuk voor. Wanneer het weinig waait en de buien lange tijd boven een bepaald gebied blijven
hangen of een serie hevige buien overtrekt kunnen er vooral ‘s zomers aanzienlijke hoeveelheden regen vallen. Een willekeurige plaats in Nederland krijgt ook
eens in 10 jaar in 24 uur een hoeveelheid van meer dan 50 mm te verwerken.

‘OP EEN GEGEVEN MOMENT HEEFT DE MENS ALLES BEDACHT!’
DIEPTE-INTERVIEW MET EEN INSPIREREND DUIKER
zandbodems, het fijne zand woelt op
maar zand is doorzichtig en zo zwaar,
dat het snel weer daalt. In Nederland
blijft het stof in het water drijven omdat het lichter is dan zand. Dan moet
je heel dicht bij de mensen blijven,
want je ziet hooguit een paar meter.
Je kunt dan maar weinig mensen helpen vanwege het waarborgen van veiligheid. Daarbij moet je een duikpak
aan inclusief handschoenen en cap.
Heb je in het buitenland genoeg aan
twee kilo gewicht, in Nederland draagt
iemand van bijvoorbeeld 70 kilo zo’n
24 kilo extra gewicht mee. Stel je voor,
je moet dan nog het water in en naar
de bodem …”

Meer dan 50 mm in een uur

Op sommige dagen is er echter nog veel meer gevallen. Zo viel er op 24 juni
1975 in Gouda binnen 24 uur 146 mm regen. Op 9 augustus 1951 kreeg een
weerstation van het KNMI in Amsterdam 148 mm en het eeuwrecord van de
regen in ons land staat nog altijd genoteerd voor Voorthuizen, waarin 1948 op
3 augustus 208 mm is gevallen. Een enorme plens in korte tijd, als we bedenken
dat er in een jaar tijd gewoonlijk zo’n 800 mm valt. De grootste neerslagintensiteit wordt meestal in de zomer gemeten en de laatste jaren zijn herhaaldelijk
zware buien gevallen. De zomers van 2001 en 2002 telden beiden een record
aantal van 12 dagen met lokaal 50 mm of meer in een etmaal. Soms viel er
meer 50 mm binnen een uur. Op 14 september 1998 viel in Dirksland op de
Zuid-Hollandse eilanden 134 mm, op drie na de hoogste dagsom van de 20e
eeuw.

De conclusie van de duikmeester is
dan ook, dat duiken in het buitenland
geschikter is dan in Nederland. Anderzijds is een cursus in Nederland veel
beter omdat het ook zwaarder is en
je veel meer ervaring opdoet. “In het
buitenland kun je in vijf dagen cursus
geven, in Nederland kan je tot wel
acht weken nodig hebben. Eén les is al
veel intensiever, omdat je met je pak
en een complete uitrusting werkt met
veel meer gewicht en allerhand zaken
waar je rekening mee moet houden.”

Hete donderdag

De zomer weet van geen wijken deze weken. Hoofdrol in deze zijn de hogedrukgebieden die steeds een prominente rol voor ons in Petto hebben. Donderdag
zal de ochtend nog ene afwisseling van zon en wolken brengen maar de middag volop zon bij 32 graden. Vrijdag weer wat koeler met in de ochtend een mix
van zon en wolken en in de middag volop zon bij 23 graden. Zaterdag zon en
wolken bij 24 graden. Zondag volop zon bij 26 graden.
Mark Wolvenne
Twello

FOTOCOLLECTIEF
TWELLO UITGEDAAGD

Lesgeven is mensenwerk
Tekst: Jos Bosch.
De Praatstoel is eigenlijk een gewone stoel op leeftijd en dan ga je automatisch fantaseren over de vraag; wie heeft er allemaal in gezeten? We
gaan het waarschijnlijk nooit te weten komen, maar gelukkig hebben
we onze eigen wetenschap! Dat zijn de mensen die we zélf hebben uitgenodigd om plaats te nemen. Het groen fluweel op poten is inmiddels
verworden tot een soort heilig zetel, want vaker krijgen we na de uitnodiging van de geïnterviewde te horen, dat het bijzonder eervol is om in
‘de stoel’ te zitten.
Maar De Praatstoel zit gewoon lekker
en je gaat er automatisch makkelijker
door spreken. Dat wordt weer eens
aangetoond wanneer ik de stoel over
het strand naar de hoofdpersoon
sleep en hem uitnodig te gaan zitten.
Niet alleen voor de foto, maar – lekker gek – ook voor het strandgesprek.
Het comfortabele pluche draagt de
spreker en de verhalen. Voordat je het
weet is een uur voorbij …

Nieuw thuisland

Een deel van het fotocollectief aan de slag met een opdracht in Deventer.
TWELLO.- Al een jaar of vijf bestaat het
Fotocollectief Twello. Het is een groep
foto-amateurs die het leuk vinden om
hun hobby met anderen te delen, zich
te laten uitdagen en vooral veel van elkaar te leren. Met gekozen thema’s gaan
de amateurs zelf aan de slag en geven
daar hun eigen interpretatie aan, zo
ook met bijvoorbeeld een zogenaamde
rondgaande “kettingfoto” waarbij de fotograaf inhaakt op de laatst gemaakte
foto. Eigen creativiteit en ideeën zijn
daarbij wel de belangrijkste ingrediënten. Misschien krijgt u het idee dat het
allemaal hoogvliegers zijn op fotografiegebied, maar dat is niet het geval. Wel
zijn het gepassioneerde liefhebbers van
bijvoorbeeld natuurfotografie, of juist
“studio-opnames”. Sommigen gaan voor
de pure foto, anderen hebben liefhebberij in de nabewerking. Resultaat is
altijd een mix van creativiteit en goede

omstandigheden. Zelfs met een telefoon
worden prachtige foto’s gemaakt.
De uitdaging: wegwerpplastic. Je kunt
er niet omheen, plastic zit in het verdomhoekje en komt daar maar lastig
uit. Maar is plastic slecht? Of is het de
manier waarop we ermee omgaan? Met
die vraag ging beroepsfotografe Johanna
Minnaard aan de slag. Ze fotografeerde
op een creatieve manier acht wegwerpplastics (single use plastics) die sinds juli
2021 verboden zijn in Europa. De fotografen van het fotocollectief Twello verdiepten zich ook in dit onderwerp, ieder
op zijn eigen wijze. Dit resulteert in een
buitengewone en gevarieerde expositie
over plastic. De expositie zet je aan het
denken over plastic, het gebruik ervan en
over mogelijke alternatieven. De expositie is samen met de foto’s van Johanna
Minnaard te zien vanaf medio september in het Gemeentehuis.

Het ventje is pas zeven wanneer hij samen met zijn moeder, zussen en broer
naar Nederland komt. Vader, met een
militaire functie, vertrekt een jaar later
uit Indonesië. Het is in de jaren ‘62/’63
en Nederland draagt, onder druk van
de internationale gemeenschap en
met een dreigende oorlog in het verschiet, Nieuw-Guinea over aan Indonesië. Gary Pietersz doorloopt in zijn
nieuwe thuisland het basisonderwijs,
de middelbare school en het HBO om
uiteindelijk een mooie carrière op te
bouwen bij de gemeente Brummen
én later zijn duikschool te starten.

De taal van het water

Het is een warme dinsdagmiddag
wanneer ik Gary tref op de afgesproken plek aan het water bij Bussloo.
Het is een beetje ‘zijn’ water, want met
de steiger op de achtergrond is het
de locatie waar structureel duiklessen
worden gegeven. De gediplomeerd
en ervaren duikinstructeur neemt me
mee de planken op om uitleg te geven

over de werking van het water, de bodem
van het meer, de zwaartekracht, stromingen en goed zicht. Als een soort taal van
het water krijg ik kennisoverdracht aangaande natuurwetten versus een loodzwaar pak en verdere duikuitrusting.

Zwembad De Schaeck

Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk en
het is ook een van zijn natuurlijke krachten. Want de inmiddels 67-jarige duikinstructeur geeft al 25 jaar leiding en lessen
als eigenaar van Duikschool Divers. Maar
Bussloo is niet de énige thuishaven, want
wie bijvoorbeeld op de dinsdagavonden
rond tienen het zwembadwater in Twello
verlaat, ziet Gary en zijn team al klaar
staan. Daar gaat een verhaal aan vooraf.
Gary: “Manager Lugo Schoonman en
ik zijn school- en voetbalvrienden van
vroeger, zólang kennen we elkaar. Zo’n
vijfentwintig jaar geleden vroeg Lugo mij
om onderwater een mankement in het
zwembad op te lossen en dat lukte. Later maakten we de buffers schoon, dat is
een soort filtersysteem. Daar kwam zo’n
honderd kilo zand uit! Langzamerhand
ontstond er een samenwerking. Wij als
duikschool hadden het zwemwater nodig voor de duiklessen, het zwembad had
mensen nodig om de baden schoon te
maken. Daar vonden we elkaar.”

Duikwater

Maar waarom duiklessen in het zwembad
en niet in het water van Bussloo? “In het
buitenland heb je 10 meter onder water
nog 20 tot 25 meter zicht, daar heb je

“Het lesgeven is een vak apart” aldus
Gary. “Lesgeven is mensenwerk, het
is het hebben van interesse in elkaar
want er moet een klik zijn.” Interesse
in de mensen is bij Gary een onderdeel van zijn kijk op het leven, waarbij
hij zijn levensvisie ook weer toepast in
de duiksport. Hoewel inmiddels met
pensioen, is werken en omgaan met
mensen voor Gary een must. Onder
meer daarom is hij als vrijwilliger verbonden aan stichting Philadelphia in
Brummen. Gary: “Iedere dinsdag ben
ik daar bezig met het thema bewegen.
Daar heb ik een vaste waarde en er is
interactie met de bewoners door bijvoorbeeld fietsen. Vanaf september
dit jaar ga ook ik zwemmen met de
cliënten.”

Geschiedenisleraar

We staren wat voor ons uit, de rust en
stilte van de omgeving geeft ruimte
tot nadenken. Dan ineens weet Gary
me nog te verrassen. “Het liefst was ik
geschiedenisleraar geworden. Want
allerlei feiten van nu komen voort uit
de geschiedenis” aldus de meester.
Zonder al te diep in te gaan op de wereldproblematiek van heden ten dage
is er onder meer de vraag, of de mens
nog interesse heeft in de mensheid.
“Ik was ooit ergens uitgenodigd, waarbij ik mijn bescheiden auto parkeerde
tussen grote luxe auto’s en me voortbewoog in een gezelschap dat mij niet
kende maar ook niet vroeg wie ik was.
Uitgerekend Jan Terlouw kwam naar
mij toe, stelde zich voor en toonde interesse in mij.”
Terwijl ik subtiel klik met mijn pen en
het notitieblok dichtsla, zie ik de tevreden blik van de geïnterviewde. Ik leg
hem uit dat ik het stuk wil beperken tot
zo’n 1000 woorden, anders wordt de
ruimte voor de foto zo krap. We zijn nog
lang niet uitgepraat, maar dat is ook
niet de bedoeling. Het leven is oneindig,
de verhalen ook. En de leraar maakte
vandaag weer een stukje geschiedenis.

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Wie nomineert u voor een Voorster Jeugdlintje?

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

afgelopen jaar mochten Meike
van den Elsen (15 jaar), Marit
Dijkhof (15 jaar), Lindsey Ramakers (10 jaar) en Yinthe Timmer
(10 jaar) als eerste jonge inwoners van de gemeente Voorst het
Voorster Jeugdlintje in ontvangst
nemen.

Doe mee met de Tuin&Klimaat Route op 3 en 10 september
een plantje cadeau bij aanmelding voor 1 september
Is uw tuin klaar voor een hoosbui
of een warme zomerdag? Plant een
zaadje bij uw buren en deel uw ervaringen en tips met hen. Buurtbewoners nemen graag een kijkje in
uw voorbeeldtuin. Laat uw regenton, groene tuin of insectenhotel
zien op www.tuinenklimaatroute.nl
en doe mee met de Nationale Tuin
& Klimaat Route op 3 & 10 september 2022. Tuineigenaren in de gemeente Voorst krijgen een plantje
als welkomstcadeau wanneer zij
hun tuin voor 1 september 2022
aanmelden op
tuinenklimaatroute.nl

Inspiratie voor een duurzame tuin

Inspireer uw buurt om ook aan de
slag te gaan met het verduurzamen van hun tuin. Deel uw foto’s,
van bijvoorbeeld uw composthoop
of insectvriendelijke bloemen en
planten, met omschrijving op tuinenklimaatroute.nl. Met alle mooie
voorbeelden en handige tips vliegen de bijen en vlinders straks van
tuin-naar-tuin.

de mieren en wormen hun werk
te laten doen is er een prachtige
biodiversiteit in en rondom de tuin
ontstaan. Er is nu volop leven in
onze tuin: vleermuizen, egels, kamsalamanders, kikkers en padden,
bijen en vlinders, maar ook veel
vogelsoorten; waaronder zwaluwen,
groene en bonte specht, kerkuil en
steenuiltjes. Prachtig om te zien!”.
Hun tuin in Posterenk is iedere zaterdag te bezichtigen en natuurlijk
ook op 3 & 10 september tijdens
de Nationale Tuin & Klimaat Route!

Alle bezoekers schrijven zich van
tevoren in voor een bezoek, u weet
dus wie u wanneer kunt verwachten.

Plantje als welkom

De Tuin&Klimaat Route is een
platform vol groene tips, blogs
en verhalen. De gemeente
Voorst neemt ook deel aan de
Tuin&Klimaat Route door haar
voorbeeldtuinen en projecten
zichtbaar te maken. Hiermee wil
de gemeente haar inwoners inspireren om aan de slag te gaan
met hun tuin. Daarom krijgen
alle tuinbezitters in de gemeente
Een groen welkom
Lijkt het u leuk om in gesprek te Voorst die hun tuin voor 1 sepgaan met bezoekers en uw tuin tember 2022 aanmelden een
open te stellen op zaterdag 3 en/ plantje als welkomstcadeau.
of 10 september? Doe dan mee met
de Nationale Tuin&Klimaat Route en Meer informatie en aanmelden:
meld dit op tuinenklimaatroute.nl. www.tuinenklimaatroute.nl ■

Week 31: 3-8-2022

In onze gemeente wonen veel
kinderen en jongeren die zich
belangeloos inzetten voor anderen. Door bijvoorbeeld een
mooie actie te bedenken of een
andere bijzondere prestatie te
leveren. De gemeente zet deze
jonge inwoners graag in het
zonnetje met de uitreiking van
het Voorster Jeugdlintje. In het

Kent u iemand in de leeftijd
van 6 tot en met 18 jaar in de
gemeente Voorst die zich het
afgelopen jaar vrijwillig heeft
ingezet voor een ander? Of iemand die iets bijzonders heeft
gedaan, waardoor hij of zij een
voorbeeld is voor anderen? Geef
diegene dan via www.voorst.nl/
jeugdlintje op voor het Voorster
Jeugdlintje. Aanmelden is mogelijk tot 1 oktober 2022. ■

Energietoeslag verhoogd van € 800 naar € 1300
Op 12 juli 2022 heeft de Eerste Kamer het besluit genomen om de
energietoeslag met € 500 te verhogen. In totaal wordt de energietoeslag inclusief deze verhoging € 1300.
Uiterlijk 1 september 2022 informeert de gemeente op voorst.nl en
in de Voorstwijzer van deze krant wanneer de extra verhoging van
€ 500 uitbetaald zal worden.

Sonja en Ernst-Jan de Leau zijn enthousiast over de biodiversiteit in
hun tuin: “Door wilde bloemen in
te zaaien, de vijver op een natuurlijke manier te zuiveren, en door

Bekendmakingen

Aanmelden voor
1 oktober 2022

Heeft u vragen? Stuur gerust een e-mail naar
werkeninkomen@voorst.nl of bel de gemeente 0571-27 99 11 en
vraag naar een medewerker van ‘werk en inkomen’. ■
De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer. 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 25 juli 2022 tot en met
vrijdag 29 juli 2022.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Buurtfeest op 27-8-2022

Melding ontvangen

BW-2022-0200

Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal
Tozo

Vastgesteld

Z-22-05784_2022-36957

Bandijk 20 in Terwolde

Verbouwen veranda en schuur en nieuwbouwen
klompenhok

Proceduretermijn verlengd

SXO-2022-0308

Burgemeester van der Feltzweg 17A in Twello

Plaatsen dakopbouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0416

Duizendblad 4 in Klarenbeek

Uitbreiden woning

Proceduretermijn verlengd

SXO-2022-0371

Enkweg 10A in Wilp

Kappen 8 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0421

Marktstraat 1-3 in Twello

Splitsen en verbouwen winkelpand

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0415

Middendijk 26 in Nijbroek

Bouwen 4 schuurwoningen

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0424

Middendijk 26 in Nijbroek

Bouwen parkeerschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0429

Middendijk 68-70 in Nijbroek

Wijzigen bestemmingsplan voor realiseren overdekte Aanvraag ontvangen
uitloopstallen

SXO-2022-0420

Offenbachstraat 16 in Twello

Plaatsen veranda en schutting

Vergunning verleend

SXO-2022-0317

Oude Veldjes 23 in Twello

Uitbreiden woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0417

Oude Veldjes 25 in Twello

Uitbreiden woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0418

Oudhuizerstraat 35 in Klarenbeek

Kappen boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0419

Rijksstraatweg 249 in Teuge

Bouwen carport

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0427

Algemene plaatselijke verordening
Parkeerplaats tegenover Sweelinckstraat 15 in Twello
Beleid en regelingen
Gemeente Voorst
Omgevingsvergunning

voorstwijzer

Rijksstraatweg 34 in Twello

Verplaatsen inrit

Proceduretermijn verlengd

SXO-2022-0360

Bouwen 15 appartementen en ondergrondse
parkeergarage

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0423

Thorbeckelaan 38 in Twello

Plaatsen schutting met fietsenstalling

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0367

Vaassenseweg 52 in Nijbroek

Bouwen werktuigenberging met werkruimte

Vergunning verleend

SXO-2022-0232

Veenhuisweg 45 in Twello

Restaureren en verbouwen woning

Vergunning verleend

SXO-2022-0332

Weerdseweg 3 in Wilp

Plaatsen mono mestvergister

Aanvraag ontvangen

SXO-2022-0375

Wellinkhofweg 5 in Terwolde

Verbouwen schuur tot mantelzorgwoning

Proceduretermijn verlengd

SXO-2022-0218

Weteringserf 52 in Terwolde

Bouwen schuur met overkapping

Vergunning verleend

SXO-2022-0269

Bruikleen gemeentegronden

Voornemen om bruikleenover- Z-22-06485_2022-34981
eenkomst te sluiten

de Kar 9 in Klarenbeek

Verwijderen asbestdakbeschot uit woning

Melding ontvangen

SXO-2022-0425

Rijksstraatweg 83 in Voorst

Verwijderen asbestdak schuur

Melding ontvangen

SXO-2022-0408

Wijkseweg 9 in Terwolde

Verwijderen schuurtje met asbestdak

Melding ontvangen

SXO-2022-0413

Stationsstraat 30 in Twello

Overig
De Zanden 18 in Teuge
Sloopmelding

Meer informatie

Wilt u meer weten over een bekendmaking/publicatie? Kijk dan
op overheid.nl, onder Beleid &
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 bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk is
om een inspraakreactie, zienswijze,
bezwaarschrift of beroepschrift in
te dienen. En zo ja, tijdens welke

ficiële bekendmakingen van de ge- is het ook mogelijk een afstand ten
meente Voorst inzien? Dat is mogelijk opzichte van uw adres aan te geven.
U krijgt dan bericht over de actuele
Ziet u de elektronische bekendma- op overheid.nl.
locatiegebonden bekendmakingen/
king/publicatie niet op overheid.nl
staan? Neem dan gerust contact op Op overheid.nl/berichten-over-uw- publicaties binnen de door u aangemet de gemeente Voorst: 0571-27 buurt kunt u zich aanmelden voor geven afstand.
99 11 of kom langs bij het service- een e-mailservice. Met enkele stappunt in het gemeentehuis. Wij helpen pen schrijft u zich in. U ontvangt dan WELSTAND
u graag.
dagelijks per e-mail een overzicht Burgemeester en wethouders van
van besluiten en andere berichten Voorst maken het volgende bekend:
die onder meer gemeenten, provinBerichten over uw buurt via
overheid.nl/berichten-over- cies en waterschappen via overheid. Iedere maandag in de even weken
nl publiceren. U stelt het type bericht houdt de welstandscommissie een
uw-buurt
Snel en overzichtelijk alle ontwikke- in en van welke organisatie u deze mandaatvergadering in het gemeenlingen in uw buurt volgen of de of- berichten wilt ontvangen. Daarbij tehuis in Twello (H.W. Iordensweg 17).
periode dit kan.

De vergadering begint om 10.00 uur.
De agenda (met daarin de lijst met
te behandelen bouwplannen) maken
wij op voorst.nl bekend.
Volgens artikel 12 van de Woningwet
is deze vergadering openbaar. Wilt
u hierbij aanwezig zijn? Dan horen
wij dat graag van u.
Houd er als derde belanghebbende
rekening mee dat een ingediend
bouwplan al behandeld kan zijn in
een welstandsvergadering.

RECTIFICATIE
In het Voorster Nieuws van 27 juli 2022 stond:

Zutphenseweg 44 in Klarenbeek
Dit had moeten zijn:

Vorstersweg 12T in Klarenbeek

Verwijderen asbest en daarna slopen traforuimte

Melding ontvangen

SXO-2022-0398

Verwijderen asbest en daarna slopen traforuimte

Melding ontvangen

SXO-2022-0398

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA Twello ■ 0571 - 27 99 11 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl
Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur, op vrijdag tot 14.00 uur.

Burgerzaken:
Op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van
8.30-14.00 uur. Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Maatschappelijke ondersteuning
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur. Na deze tijd wordt u te woord gestaan
door een medewerker van het algemene Klant Contact Centrum.

Afhalen documenten
Op afspraak bij het servicepunt van maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en op vrijdag tot 14.00 uur.
Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

werkenbijbatenburg.nl

Sierhekwerken en aanhangwagens

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,
door ons vakkundig aangebracht.

Ook voor carports

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

Nieuwe Barteldweg 21

www.hulleman-zn.nl

7391 CN Twello
T

Diverse maten
Alles op voorraad

(0571) 27 09 39

M 06 - 15 47 45 93

appelen
Uw voeten staan te tr

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

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

OPEN TUINEN
Nu volop vaste planten

ZA 6 AUG
10-17 UUR.
DENVER KAMPERMAN
• Nagels knippen
• Ingegroeide teennagels
• Likdoorns

Hanging basket vanaf 5 euro
Nieuwe aardappelen
op Voorraad

Tuinen De
Roode Hoeve
Middendijk 14, Nijbroek
www.tuinenderoodehoeve.nl

• Mycose (schimmel) nagels
• Verwijderen van eelt
• Voetcrème

HANEKERWEG 7, 7326 ZJ KLARENBEEK | 06 50233480

Scootmobielen

Wij leveren ook gebruikte
scootmobielen met garantie.

Meer dan 20 verschillende typen
scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,-

• Service bij u thuis •

Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op:
www.scoot.nu

Belt u voor een afspraak 06-18 61 93 77 of d.kamperman@planet.nl

Pijnappel

Scoot

OOK VOOR:
SERVICE, ONDERHOUD
EN REPARATIE
Anklaarseweg 97A (t.o. Robur et Velocitas)
7317 AS Apeldoorn. Tel. 055 57 88 005
E-mail: info@scoot.nu

Dirty Daddies & Waylon
Bestel nu kaarten voor donderdag 1 september
op www.klompenfeest.nl
Hét allerleukste feest van Twello en omgeving!

Welkom op de markt Twello
Sinds 1978
DE LAATSTE DIKKE
BETUWSE KERSEN!!

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

WEGENS VAKANTIE ZIJN WIJ
VRIJDAG 12 EN 19 AUGUSTUS
NIET AANWEZIG!
NU 3 KILO

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL EN
GENIET VAN HET MOOIE WEER.
TEAM BURGERS GROENTE EN FRUIT.

van Weenen Groenten en Fruit
ou w e n
• S c h mi n ke n • Cl o wn ko m t Ba ll on v

Hollandse Aardbeien
Klasse 1

4 dozen

5.00

Super Hollandse Kersen Nieuwe Oogst Mandarijnen
Kilo

5.00

2 kilo

5.00

Voorsternieuws
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MEDISCHE DIENSTEN
Als u buiten de spreekuren dringend
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn:
0900 600 90 00 Voorst: bellen naar Zutphen: 0900 200 90 00 Twello/Terwolde/Wilp: bellen met Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. (0570) 501 777

KERKDIENSTEN

TANDARTSDIENST
Voor informatie kunt u het antwoordapparaat van uw tandarts afluisteren.
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde BonhofDijkhof Tel: 0571-275503 of www.deeiber.nl

Oecumenische Omroep
Voorst

NAVIVA KRAAMZORG
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
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; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur. Buiten deze
openingstijden kunt u op werkdagen
van 17.00 – 20.00 uur en op zaterdag,
zon- en feestdagen van 10.00 – 17.00
uur terecht bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. Uitleenservicepunt de Benring, Tuinstraat 51 in Voorst.
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 11.00 uur
Voor informatie bel met Zorgsaam op
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, tel. 055
– 58 898 58 op kijk op www.zorgsaam.nl

HISTORISCHE VERENIGING VOORST

Zondag 7 augustus

Ger.Gem. De Vecht-Terwolde,
09.30 uur en 14.30 uur ds. A. de Waard.
Prot.gem. Klarenbeek, Voorst, Wilp,
10.00 uur, dienst in Klarenbeek, ds. Fockens.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe,
09.30 ds. Kleiberg, 15.00 uur ds. Kleiberg.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. Kolkert.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht,
10.00 uur, mevr. I. de Zwart.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk,
10.00 uur, ds. R. v/d Hucht.
Prot.gem. Welsum,
10.00 uur, ds. Luijmes.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello,
09.00 uur, pastoor Hermens.
Hervormde Gemeente “Irene” Zutphen (Hoven), 10.00 uur, ds. C. v/d Valk,
16.30 uur ds. J. van Daalen.

DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma t/m vrij
geopend van 8.00 tot 17.30.
Voor spoed recepten buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienst
Apotheek Salland, gevestigd in de centrale hal van het Deventer Ziekenhuis.
Tel. 0570 53 65 05.
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‘UIT HET ARCHIEF’
De studieruimte van de Historische Vereniging Voorst is
-bij voorkeur op afspraak- geopend op dinsdag, woensdag en
donderdag vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur. Altijd bereikbaar om
afspraak te maken via info@historischeverenigingvoorst.nl en
soms telefonisch: 0571-277090. Veel informatie vindt u ook op
de website: www.historischeverenigingvoorst.nl met beeldbank.

De studieruimte is wegens vakantie gesloten van 18 juli tot 15 augustus.
We zijn weer beschikbaar vanaf dinsdag 16 augustus.
In de vakantieperiode plaatsen we een aantal vrolijke ‘vrijetijdsfoto’s’. U kunt altijd reageren via
info@historischeverenigingvoorst.nl. De studieruimte is gesloten vandaar dat u niet elke week eventuele reacties
kunt lezen.

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 Kabelradio 1168 van de gemeente Twello en
Brummen. De uitzending van de kerkdiensten die de OOV verzorgt zijn ter
aanvulling van het bericht in V.N. onder
de kerkberichten.

NaastenhulpVoorst

Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

Dit keer de groeten uit Twello.
Voor reacties:

Tijdelijk telefonisch alleen bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag 0571-277090.
Graag inspreken. Of mailen: info@historischeverenigingvoorst.nl

Reactie week 30

De foto in het Voorster Nieuws van woensdag 27 juli is volgens G. Rutgers, A. Fridrichs G. Hak-Zweers, niet van het
zwembad in de IJssel, destijds in Terwolde. G. Hak-Zweers schrijft: Daar stonden geen soortgelijke gebouwen in de buurt
en er was geen hoge wal omheen. Dat zwembad bestond uit twee pontons waar tussen het pierenbad/ondiepe bad
hing. Links en rechts daarvan ‘het diepe’, met rechts een hoge en lage duikplank. Het totale bad was tussen twee kribben, achter de Matanze, ter hoogte van de tuinderij. Op 8 jarige leeftijd heb ik mezelf daar het zwemmen aangeleerd,
moest aan een touw gebonden afzwemmen voor ik het diepe in mocht en heb er jarenlang dagelijks optimaal genoten.

SENSIRE
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht
voor een compleet pakket aan diensten
op het gebied van gezondheidszorg,
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 8856,
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, E-mail:
info@sensire.nl .

We zijn benieuwd waar het dan wel is!

VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 088-1263126. 24
uur per dag bereikbaar.
GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dagbesteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer informatie: www.gelderthuiszorg.nl
TRIMENZO ZORG AAN HUIS
De zorgverlening door Trimenzo is sinds
oktober 2019 overgenomen door Sensire.
Voor informatie over wijkverpleging en
verpleeghuiszorg is Sensire 24 uur per
dag, 7 dagen per week bereikbaar via tel.
0900-8856 of e-mail: info@sensire.nl. Meer
informatie vindt u op www.sensire.nl.
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur bereikbaar
06-12 77 54 52
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle
vragen over diabetes (24 uur per dag, ’s
nachts alleen in geval van nood) en over
de producten en diensten van de Diabetesvereniging.
MEE VELUWE
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Voor alle vragen over een beperking, chronische ziekte of autisme spectrum stoornis. Maatschappelijk Netwerk Voorst,
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
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EIGENTIJDS

BETROKKEN

TOONAANGEVEND

DICHTBIJ

TRANSPARANT

HERKENBAAR

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

Uw woning
verkopen?
Wij komen graag bij u thuis om persoonlijk kennis
te maken, uw verhaal en wensen vinden wij namelijk belangrijk. Het gaat tenslotte om uw (t)huis.
Verkoop is daarom niet alleen een zakelijke, maar
vooral ook een emotionele aangelegenheid. Wij beseffen dat als geen ander. Gezamenlijk bepalen we
de verkoopstrategie en gaan we voor een maximaal
resultaat. U kunt erop vertrouwen dat we ons best
doen. Wist u dat onze klanten ons kantoor beoordelen met een 9! Hierop zijn wij vanzelfsprekend
erg trots. U bent zeker van deskundige begeleiding
tijdens het gehele verkooptraject. Wilt u ook uw
woning verkopen? Twijfel niet langer, bel of mail ons!

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 Klarenbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl
Kundige zorg voor groot en klein

WIJKAGENT
SPREEKUUR WIJKAGENTEN
Via het contactformulier op de website
van de politie,
www.politie.nl en via het landelijke
telefoonnummer 0900 8844.

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello



Telefoon (0571) 273377



info@vdbeltmakelaars.nl



www.vdbeltmakelaars.nl
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WOORD VAN DE VOORZITTER

mis attracties in een rustigere stand gezet en
treedt volkszanger Dennis op. Een bijzondere
middag die zowel bij onze gasten als onze vele
vrijwilligers een grote glimlach op het gezicht
brengt.

Na 2 jaar geen Klarenbeekse Kermis mogen
we eindelijk weer losgaan! Dit jaar is ook nog
eens de 90ste editie, dat betekent extra veel
feest. Vol enthousiasme hebben we deze kermiskrant voor jullie gemaakt met hierin het
programma voor het gehele kermis weekend.

In de volksmond wordt de vrijdagavond altijd de avond voor de (Oud)-Klarenbekers
genoemd. Ontzettend gezellig om onder het
genot van een drankje lekker bij te kletsen tijdens het vogelschieten, of los te gaan bij de
band in de feesttent. Doordat Klarenbekers
deze avond zelf allemaal graag feest willen
vieren, is het lastig vrijwilligers voor een bardienst te vinden. Heb je vrienden of familie die
deze avond niet komen, is het heel fijn als jullie
hen benaderen voor een (korte) bardienst.

Hallo allemaal,

Eind april 2022 hebben we voor onze bestaande en nieuwe sponsoren een ontzettend geslaagde sponsoravond gehad. Hierbij hebben
we de verbindingen met elkaar gelegd onder
het genot van barbecue hapjes en koude
drankjes. Het vlees ging er wel in, de maïskolven bleven liggen; “Die mochten we aan

de dieren voeren”. Nieuw dit jaar is dat sponsoren een eigen locatie konden uitkiezen om
volledig eigen te maken. Mede dankzij al onze
sponsoren hebben wij een geweldig programma kunnen samenstellen.
Vanwege het jubileumjaar starten we dit jaar
al op donderdagavond met een gave ’90 party.
Voor de origineelst verklede persoon of groep
hebben we een mooie prijs klaarliggen. Dus
dos je uit en zing en dans samen met je vrienden mee op deze extra feestavond!
Op vrijdagmiddag zijn onze speciale gasten
met een beperking weer welkom samen met
hun begeleiders. Voor hen worden de ker-

Niet alleen de extra feestavond op de donderdag voegen we toe aan het programma. Ook

sluiten we op zondagavond af met een enorme knaller…..! Laat je verrassen het gehele
weekend!
We kunnen nog veel handen gebruiken tijdens de op- en afbouw, bardiensten, muntverkoop en schoonmaak. Wil je helpen, meld
je dan aan via onze website, 1 van onze bestuursleden of via shelly@ovk-klarenbeek.nl
Wij hopen jullie allemaal weer te zien
tijdens het kermis
weekend, als gast en/
of vrijwilliger!
Hartelijke groet,
Shelly Klomp
Voorzitter OVK

Volg ons op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes!

ÉÉN ACCU VOOR MEERDERE GEREEDSCHAPPEN
De Ego Power+ 56V Arc Lithium accu levert hetzelfde vermogen als benzine motoren maar dan
zonder uitlaatgassen, lawaai en gebruikskosten.
De accu gaat een hele dag mee en is
met de snellader zo weer opgeladen.
Ervaar het zelf en profiteer van:
• 3 Jaar garantie op de accu*
• 5 Jaar garantie op de machine *

Metaalconstructie en Installatietechniek BV

Woudweg 53, Klarenbeek
Telefoon: 06-25024681
www.jochemslandentuinbouwmachines.nl

* Uitsluitend bij particulier gebruik.

SMELTINK ZONWERING
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ed zijn, winnen een prijs!
Diegene die het best gekle

KERMIS VOOR ONZE SPONSOREN BEDANKT!

SPECIALE GASTEN

TOEGANG ALLEEN OP UITNODIGING

Ook dit jaar wordt er op vrijdag een speciale kermismiddag georganiseerd door
de Oranje Vereniging Klarenbeek, waarbij het kermisterrein wordt opengesteld
voor mensen met een beperking. Familieleden en begeleiders zijn hierbij van harte
welkom! Zij kunnen geheel kosteloos gebruik maken van alle attracties, waarbij de
snelheid volledig wordt aangepast aan de doelgroep. Op een normale kermis ligt
deze snelheid voor hen vaak te hoog en kan het instappen voor problemen zorgen.
Op onze vrijdagmiddagkermis houden we hier uiteraard rekening mee! Zo staan er bij
iedere attractie voldoende vrijwilligers om te helpen. Onze bezoekers kunnen in alle
attracties zo vaak als ze willen!
In de feesttent kunnen alle bezoekers geschminkt worden en geeft Dennis Wiltink weer
een spetterend optreden. Deze talentvolle zanger weet precies hoe hij zijn publiek bij
het optreden moet betrekken en loopt al zingend mee in de polonaise.

18.30 uur

VOGELSCHIETEN/
BUKSSCHIETEN

Uiteraard is deze vrijdagmiddagkermis niet mogelijk
zonder de hulp van onze vele vrijwilligers en de
donaties van onder andere: TTB, Franken Kleinbouw,
Buro BOB, IJsselzone Dairy Sampling Solutions,
NH1816 en BEAU Events. Mede dankzij hen kan
er touringcar-vervoer verzorgd worden vanaf de
zorginstellingen naar het kermisterrein. Ook het
Rode Kruis zet zich al jaren in. Zij verzorgen geheel
kosteloos het vervoer van de rolstoel gebonden
bezoekers, wat wij uiteraard erg waarderen.
De OVK wil dan ook iedereen die deze
vrijdagmiddagkermis mogelijk maakt ontzettend
bedanken voor alle hulp en medewerking! We zijn er
trots op dat we dit evenement kunnen organiseren
tijdens ons kermisweekend.

SHE!

21.00 uur

Zoals elk jaar trappen we het kermisweekend af op de vrijdagavond met
het buksschieten voor de jeugd en het vogelschieten. Er zijn leuke geld
prijzen te winnen!
18.30 uur
Start inschrijving
vogelschieten (16 jr. en ouder)
en buksschieten (‘de basisschool verlaters’ tot 16 jaar).
19.00 uur
Start vogelschieten en buksschieten

e
Word jij dit jaar d
(in)?
schutterskoning

She!
SHE! Vijf meiden, één taak; keer op keer de tent op zń kop! SHE! is de nieuwe
livesensatie van Nederland en brengt je op hoog niveau hitjes, guilty pleasures en
opgerockte classics in een energieke en strakke liveshow.
Muzikale medleys en mashups vliegen je om je oren terwijl je kijkt naar een show
van een energieke band ondergedompeld in een gelikte lichtshow en special effects.

Online tickets voor de zaterdag via
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KINDERSPELEN EN
KINDERTHEATER
10.00 UUR KINDERSPELEN
Op de zaterdagochtend beginnen we met de kinderspelen. Wij van het
kindercomité hebben natuurlijk voor dit jaar weer verschillende leuke
en sportieve spelletjes georganiseerd. Dit jaar hebben we voor jullie onder andere een gave stormbaan! Natuurlijk hebben we nog veel meer
toffe spelletjes, dus schrijf je snel in!
De kinderspelen is voor iedereen
die volgend schooljaar (20222023) in groep 5, 6, 7 of 8 zit. Wil je
graag meedoen? Geef je dan met
je eigen samengestelde team op
voor 1 augustus door een mailtje
te sturen naar: kindercomite@
ovk-klarenbeek.nl. Vermeld
daarin jullie namen, leeftijd
en welke groep jullie zitten.
Teams moeten minimaal
uit 6 spelers bestaan en
maximaal 8 spelers en 1 begeleider boven de 18 jaar.

KERMISTOERTOCHT
r
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KLARENBEEK

Inmiddels is de Kermistoertocht tijdens de Klarenbeekse kermis een bekend fenomeen! Ook dit jaar mag dit spectaculaire onderdeel dan ook niet ontbreken in het programma. Net als voorgaande jaren zullen hier oude
tractoren, oude auto’s, megarun auto’s, klassieke
motoren, maar ook solexen, zundapps, kreidlers
en andere oude bromfietsen aan deelnemen. Dit
gebeurt allemaal in samenwerking met SCV Oldtimers, de Solexclub uit Teuge, de Zundappclub
uit Empe, De Kreidlerclub uit Klein Amsterdam.
P.S Dit jaar komen er +/- 100 voertuigen vanaf
het dikke mik dorpsfeest uit Nijbroek die bij ons
op het kermisterrein een tussenstop gaan maken,
dit zijn sport klasse auto’s en tourklasse auto’s.
Deze kunt u bekijken op het kermisterrein maar rijden ook langs de tribune en vervolgen later hun eigen
route weer.

10.30 UUR OPSTELLEN VOERTUIGEN

We verzamelen op
zaterdag om 10.00 uur
en om 10.30 uur gaan de kinderspelen van start!

11.00 UUR KINDERTHEATER
Voor de allerkleinsten (t/m groep 4) is er op de zaterdagochtend
weer een leuke en spectaculaire show van Huub Cooijmans. Circus
Meerfout is een knotsgekke circusshow, dus komt dat zien! Het
kindertheater begint om 11.00 uur.

De attracties zijn dit jaar om 12.00 uur geopend
(aansluitend aan het einde van de kinderspelen).
We zien je graag op de Klarenbeekse Kermis!
OVK Kindercomité

Vanaf 10.30 uur kunnen alle deelnemers zich melden aan de Broekstraat in Klarenbeek en stellen zij zich
op voor de tocht.

12.30 UUR START KERMISTOERTOCHT
Er zijn twee routes: een korte route van circa 30 km. voor o.a. de tractoren en de solexen en een lange
route van circa 70 km. voor de motoren, auto’s en brommers. Tijdens de tocht maken we een tussenstop.
Voor de korte route is de tussenstop: dorpshuis ’t Oortveld in Empe. En voor de Grote route is dat: café de
Tol Hummelo (bekend van stamkroeg Normaal). Na afloop van de tocht worden de voertuigen allen op
het kermisterrein opgesteld, zodat bezoekers deze kunnen bewonderen.

AANMELDEN & PRAKTISCHE INFORMATIE
Wij nodigen graag iedereen met een van de bovenstaande voertuigen uit om deel te nemen aan onze
kermistoertocht. Ook zonder lidmaatschap bij een van de genoemde clubs bent u van harte welkom!
Wilt u graag meedoen? Tot Maandag 15 augustus kunt u zich aanmelden bij
L. Kleverwal (06-28646091 / laukleverwal@live.nl of bij J. Spijkerbosch (06-23281015), graag na 18.00
uur 's avonds. Het inschrijfgeld is 10,- per persoon. Hiervoor krijgt u wat te eten en te drinken en uiteraard
een prachtige herinnering.
N.B. Zorg ervoor dat u uw deelnemende voertuig afdoende heeft verzekerd en dat de bijrijder op de
originele daarvoor ingerichte zitplaats zit. Deelname is geheel op eigen risico.

Online tickets via ovk-klarenbeek.nl
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13.30 uur

VOLKSSPELEN

TIJD VOOR DE VOLKSSPELEN IN MEXICAANSE SFEREN!
Op zaterdagmiddag 20 augustus worden als vanouds de traditionele Volksspelen georganiseerd, dit jaar met
als thema ‘Mexico’.
Net als alle andere jaren heeft de Commissie Volksspelen weer een prachtig middagvullend programma in elkaar
gezet, met spelen waarbij het doorzettingsvermogen, de conditie en de kracht van de deelnemers op de proef
worden gesteld. Vanzelfsprekend met als doel maximale lol te hebben en niet te vergeten het behalen van de
hoogste eer: ‘’Zaterdagse Roem voor zolang als het duurt!’’ voor het winnende team.
Zowel voor de deelnemers als het publiek belooft het weer een hilarische en spectaculaire middag te worden, waarbij
zeker grote hoeveelheden water en de stormbaan niet zullen ontbreken. Dit alles onder het genot van de felle zon en
een heerlijke koude versnapering. Mis dit dus niet, en geef je snel op als deelnemer, of kom op zaterdagmiddag naar
het kermisterrein om toe te kijken bij de fanatieke strijd tussen de verschillende teams.

OM ALVAST EEN TIPJE VAN DE SLUIER OP TE LICHTEN …

Ons estafette parcours is nog net niet van Olympische proporties, maar hier zal het er hoe dan ook
heet aan toe gaan dankzij de Mexicaanse pepers … En geesten zijn al lang geleden vertrokken uit
Klarenbeek, maar we zullen er voor de zekerheid toch nog een paar Piñata’s op kapot slaan!
Weer of geen weer, de deelnemers zullen het in ieder geval niet koud hebben.

s op de
Graag tot zien van de
ag
zaterdagmidd Kermis!
Klarenbeekse

Let op: ook dit jaar hebben we weer een originaliteitprijs! We nodigen de teams uit om op zo
origineel mogelijke wijze voor de dag te komen, met als thema ‘Mexico’! Niks moet, alles mag, en het
kan niet gek genoeg! En natuurlijk niets voor niets: het meest originele team verdient extra punten
tijdens Volksspelen, en daarnaast de Originaliteitprijs!

AANMELDEN & PRAKTISCHE INFORMATIE

Aanmelden voor deelname is helaas niet meer mogelijk omdat het maximaal aantal teams is bereikt.
De Volksspelen beginnen om 13.30 uur.
Let op, kom op tijd want vol=vol! De Volksspelen beginnen om 13.30 uur.

ZATERDAGAVOND
19.00 UUR
JPR STRINXBAND
IN HARD ROCK CAFÉ
KLARENBEEK

JPR Strinxband staat al 20 jaar garant
voor kneiterse, vuige rock! Een lekkere
liveband met een rauwe sound a la Stones en Brood in de 70's. De band bestaat
uit zeer ervaren rockers die de muziek tot
in de botten hebben, onder leiding van
excentriek rock-icoon Maarten Oonk uit
Lochem. JPR Strinxband is een rauwe liverock band, geen standaard meuk, en de
nummers worden met pure passie voor
muziek gebracht. Met zanger en frontman, Jurrian Bijsterbosch (bekend van
coverband De Trixies) in de gelederen, is
het repertoire totaal vernieuwd en nog
breder geworden. Nieuw in het repertoire zijn nummers van oa. The Who, Aerosmith, Black Sabbath, R.E.M. en Thin Lizzy.

Daarnaast uiteraard nog altijd het
bekende werk van The Rolling Stones,
Tom Petty, The Beatles, Neil Young, David
Bowie, Herman Brood, Rod Stewart, ZZ
Top, Billy Idol en the Black Crows...en nog
van vele anderen.
In de afgelopen 20 jaar hebben ze
een enorme ervaring aan optredens
opgebouwd, zo hebben ze regelmatig bij
de Zwarte Cross opgetreden en hebben
ze voorprogramma’s voor oa. Normaal,
Golden Earring, De Dijk, Jovink en DiRect verzorgd. JPR Strinxband speelt
altijd en overal; tentfeesten, kroegen,
zalen,
dorpsfeesten,
motor-treffens,
prive-feestjes en festivals.… Niks is te
gek... Gewoon knappen met die hap!!
Gegarandeerd dat dit geen standaardtop-100 bandje is!

20.00 UUR TENT OPEN
VOOR BEZOEKERS

Leden en jeugd tot 16 jaar hebben
gratis toegang, niet leden betalen
€ 10,- in de voorverkoop en
€ 12,50 aan de deur. Kaarten in
de voorverkoop alleen online
verkrijgbaar via ovk-klarenbeek.nl
Munten zijn ook
online verkrijgbaar!

21.00 UUR
STARSTRUCK

Dus jij denkt dat je alles al eens
hebt gezien, van de heetste
party's op Ibiza tot de dampende
feesttent
in
Siddeburen?
Jaja. Maar heb je de wondere
show van de drie gehouden
van STARSTRUCK al eens
meegemaakt?
Al sinds 2018 zetten Marcel, Teun en
Jente van de unieke band/dj combinatie
STARSTRUCK menig feest op z'n kop. Het
trio zit vol guilty pleasures! Met een zeer
divers repertoire van bekende meezingers,
grappen en vooral heel veel interactie
met het publiek hebben de mannen van
STARSTRUCK maar één missie: feest maken!

00.00 UUR
DE BUURMAN &
BUURMAN SHOW

De Buurman & Buurman show. Ja ja,
daar zijn ze weer! Ook dit jaar zorgen
Buurman & Buurman voor een spetterende
zaterdagavond in Klarenbeek. Het dj-duo
weet iedere keer de tent op zijn kop te
zetten met een vette lichtshow, Co2-gun en
confetti wat ze dit jaar weer met kilo´s zullen

Koop je
tickets online

meenemen om vorig jaar te kunnen
overtreffen.
Niets is onmogelijk bij de Buurmannen,
maar één ding is zeker: de feestgarantie
is 100%.
Nog genoeg van de vrolijke beats
van Buurman & Buurman?
Zij zijn ook te horen op
de zondagmiddag vanaf 15.30 uur!

Online tickets via ovk-klarenbeek.nl

Nieuwe en gebruikte
tuinmachines

van Mourik Beekbergen
grondverzet en cultuurtechniek

Een klic met graven...

50

Al
jaar uw partner
in groen, grond en infra!
Lage Haar 40
7364 AR Lieren
T 055 - 5061473
M 06 - 53671334
E info@vanmourikbeekbergen.nl

www.vanmourikbeekbergen.nl

ovk-klarenbeek.nl

06-20422310
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10.30 uur

KER(K)MISVIERING
“NIET WIJ EN ZIJ, MAAR ZIJ AAN ZIJ”
Om 10.30 uur start de Oecumenische Ker(k)misviering. Deze samenwerking van de
PKN, de RK geloofsgemeenschap en de OVK organiseren dit al jaren met medewerking
van heel veel Klarenbekers.
Het thema is dit jaar: “Niet wij en zij, maar zij aan zij”. In deze tijd, waarin er zoveel aan
de hand is in onze wereld, vinden wij het heel belangrijk om in de viering stil te staan
bij het begrip “samen”. Niet tegenover elkaar gaan staan, maar zij aan zij. Liefdevol met
elkaar omgaan en proberen samen oplossingen te zoeken en te vinden. Begin daarmee
in je naaste omgeving, zodat het als een olievlek verder kan gaan in de wereld.
De dienst wordt voorgegaan door ds. Mar van der Velden in samenwerking met de
werkgroep. Er wordt een gelegenheidskoor samengesteld die vooraf oefenen op
woensdag 10 en 17 augustus of donderdag 11 en 18 augustus om 19.30 uur in de kerk
aan de Woudweg. We hopen dat velen van u komen meezingen.
Na de dienst is er nog een gezellig samenzijn met koffie en krentenbrood.

1 7.00 uur

Om 17.00 uur staat het voor je buffet klaar! Op het menu: Boerenkool & Nasi-buffet van
Kwaliteitsslagerij Hennekes Je kunt zo aanschuiven, iedereen is welkom!

BAND WITH
BENEFITS

Na de enerverende en spectaculaire Mexicaanse
Volksspelen op zaterdagmiddag, is het op
de Zondagmiddag vanaf 13:00 uur opnieuw
tijd voor vermaak georganiseerd door de
Commissie Volksspelen.
Een goede bekende van de vaste bezoekers
van de Klarenbeekse Kermis keert terug naar
Klarenbeek. Om het geheugen nog even op te
frissen: deze slagerszoon, ook wel bekend als de
‘Flits van Folsgeare’, was als deelnemer ooit een
van de besten van de wereld bij de wedstrijden
voor Highland games en Sterkste man. Nu is
hij organisator van wedstrijden en geeft hij vaak demonstraties en
verzorgt lezingen.
Dit keer is Wout de gastheer van het Open Nederlands Kampioenschap ‘Sterkste
Vrouw’. Na eerdere edities waarin altijd de mannen de hoofdrol hadden, is deze nu
weggelegd voor de dames.
Uren en dagen van noeste trainingsarbeid moeten zich op deze zondagmiddag uit
betalen. Met de wedstrijdonderdelen die ze moeten afwerken zal dit echter niet
vanzelf gaan!
Hoewel de hoofdrol die middag voor de Dames is, zijn er ook nog Sterke mannen die
acte de présence geven voor heldhaftige demonstraties.
Ook zal het publiek als vanouds betrokken worden, dus ga vast hard trainen om op
zondagmiddag 21 augustus kans te maken om de uitdaging aan te kunnen gaan met
de mannen (of dames)!
Met zijn altijd smeuïge commentaar zal gastheer Wout de middag aan elkaar praten,
daarbij gesouffleerd door de altijd gevatte sidekicks van de Commissie Volksspelen!
Ben je alvast benieuw naar Wout en zijn shows, check dan website www.sterksteman.
nl of google zijn naam op Facebook.
Kortom, kom op tijd, bemachtig een mooie plek op de tribune of zoek een plekje uit
op ons terras, en mis deze show niet! Graag tot ziens op de zondagmiddag van de
Klarenbeekse Kermis!

20.30 uur

Duik de nacht in met Band with Benefits!
Deze jonge gasten trekken je hun
wereld in met hits van de grootste dj’s
en vele remixen van 80’s & pop classics.
Met een arsenaal aan synthesizers,
gitaren, beats en blaasinstrumenten
laat deze live dance-act je alle hoeken
van de kamer zien. Zing mee met ABBA,
Queen en Beyoncé, dans met Martin
Garrix en Goldband en laat je gaan op
Dimitri Vegas & Like Mike, Faithless en The Opposites. Voel
de energie, word betoverd door de show vol LED, neon en special effects en dans alsof
er nooit meer een morgen komt!

21.30 uur

TIJD
VOOR
VERMAAK!
ONK STERKSTE VROUW MET WOUT ZIJLSTRA

BUFFET

SPECIAL
EDITION

CRAZY HOUR MET

BUURMAN & BUURMAN
We sluiten het weekend af met
het knotsgekke Crazy Hour! Deze
speciale editie staat in het teken
van het 90-jarig bestaan van de
OVK! Op zondagavond gaan
we met z'n allen nog een laatste
keer helemaal los met Buurman
& Buurman! Knettergekke hits, lasers, confetti.
Vanaf 21.30 uur stampen we met
de diehard-feestgangers het
weekend uit.

MIS HET
NIET!!!
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#Throwback: Klare
Koop je tickets
en munten online
via
ovk-klarenbeek.nl

Online tickets via ovk-klarenbeek.nl
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#Throwback: Klare
Na al die tijd:
ben jij er
dit jaar ook
weer bij?

Online tickets via ovk-klarenbeek.nl

Koffie Totaalservice Udink

Ne
w
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09 SR

Wenst je een
mooie kermis!
Heb je al plannen voor de
rest van het jaar?
Zie onze vacatures op
bbapumps.com

Tickets via:
ovk-klarenbeek.nl

e
i
t
a
m
r
o
f
n
i
e
h
c
s
i
t
k
pra
SPONSOR AAN HET WOORD

LEDENINFORMATIE
Als lid van de Oranje Vereniging Klarenbeek heb je altijd een streepje voor! Zo krijg je
op zaterdagavond gratis toegang en is er deze avond een speciale ingang voor leden.
Maar het allerbelangrijkst is dat jij de activiteiten van de OVK sponsort zodat we deze
gave feesten kunnen blijven organiseren! Daarnaast krijg je 4 x per jaar een nieuwsbrief
zodat je als eerste op de hoogte bent van onze activiteiten. Voor een bedrag van € 9,50
ben je al lid!

LID WORDEN

Mocht je nog geen lid zijn, meld je dan aan via onze website www.ovk-klarenbeek.nl
Hier vind je een digitaal formulier waarop je jouw gegevens kunt achterlaten. Wij sturen
je daarna de nieuwe ledenpas toe. Lid worden kan vanaf 16 jaar. In juli incasseren we
jaarlijks het lidmaatschapsgeld.

WIJZIGINGEN

Wil je wijzigingen doorgeven in je lidmaatschap? Stuur dit dan per mail naar
ledeninfo@ovk-klarenbeek.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Elk jaar zoeken we vrijwilligers voor de bar of voor andere ondersteuning tijdens
de Kermis. Het wordt heel erg gewaardeerd als je ons een handje helpt tijdens
de Kermis! Kijk op onze social media of op de website voor de actuele oproepen!
Alle vrijwilligers zijn als dank van harte welkom op de ‘alvast-bedankt-avond’ die
georganiseerd wordt op de donderdagavond voorafgaand aan de 90’s party (dit
jaar dus op 18 augustus). Op dit moment van de avond zijn alleen vrijwilligers,
onze sponsoren en de buren van de Kermis uitgenodigd. Want samen zo’n
prachtig weekend in elkaar weten te zetten, dat mag natuurlijk gevierd worden.
Alvast bedankt voor alle hulp en graag tot ziens op donderdag 18 augustus!

VLAGGEN TIJDENS
DE KERMIS
De Klarenbeekse Kermis is hét feest wat alle
Klarenbekers verbindt, zowel jong als oud.
Of je nu van een tentfeest, kermisattracties,
spelletjes, vogelschieten of oude voertuigen
houdt, er is voor ieder wat wils. Veel
Klarenbekers keren met dit evenement
terug naar hun roots om dit feest niet te
missen. Om dit dorpse gevoel te versterken
en het dorp een feestelijke uitstraling te
geven, roepen wij van de Klarenbeker.nl alle
Klarenbekers op om het hele weekend van
de Klarenbeekse Kermis (van donderdag tot en met zondag) de Klarenbeekse vlag
uit te hangen en hier ook een traditie van te maken! Want bij de Klarenbeekse Kermis
mag en kan de Klarenbeekse vlag toch niet ontbreken?

SPONSOREN BEDANKT!
De kermis is niet mogelijk zonder onze sponsoren. We willen iedere
sponsor daar graag voor bedanken! Dit jaar hebben we een nieuw
concept: locatiesponsoring. Welke locaties en sponsoren spot jij?

Tickets via: ovk-klarenbeek
Het hele weekend kan er gepind worden

.nl

De Klarenbeekse Kermis kan niet zonder hulp van buitenaf. De
OVK is ontzettend dankbaar met de steun van alle sponsoren
die dit evenement mogelijk maken. Dit jaar is het de beurt
aan …

LEROY

De eigenaar van Carool Installatiebedrijf Leroy
is 30 jaar oud, woont samen met zijn vriendin
Keshia en hun zoon. Leroy is al weer een tijdje
eigenaar van het prachtige bedrijf dat aan de
Elsbosweg in Klarenbeek is gevestigd. Dit mooie
familiebedrijf dat bekendheid geniet in de hele
regio heeft hij overgenomen van zijn vader, die
het de afgelopen decennia heeft opgebouwd.
Als je de hippe reclame spot met Eddy Zoey op
de homepage van Carool bekijkt dan wordt al snel
duidelijk waar Carool voor staat: innovatieve en
duurzame techniek ten behoeve van een betere
samenleving. Betaalbare kwaliteit, vakmanschap
en betrouwbaarheid zijn kernwaarden die Leroy
en zijn hele team op de eerste plaats hebben
staan……… klein minpuntje volgens Eddy Zoey
is wel dat het team van Carool zo gedreven is dat
er ook werkelijk nooit tijd voor een kopje koffie
tussendoor is. Kijk het spotje op de website maar!
Terecht is Leroy enorm trots op het bedrijf, zijn
mensen en de ontwikkeling die zij samen hebben
doorgemaakt en nog steeds doormaken.
Als echte Klarenbeker draagt Leroy iedereen in
het dorp een warm hart toe. Verbinding en dingen
samen doen, oog voor elkaar hebben vindt hij
belangrijk. Natuurlijk heeft de jaarlijkse kermis
daarom een speciaal plekje bij hem. Hij vindt
het belangrijk dat er in het dorp dingen zoals
de kermis, carnaval, het paasvuur, Koningsdag
worden georganiseerd zodat de mensen die hier
wonen samen kunnen komen om het leven te
vieren. Voor hem is dat de belangrijkste reden om
dit jaar en ook de komende jaren locatiesponsor
tijdens de Klarenbeekse kermis te zijn. Pratende
over de verschillende locaties die er zijn was de
keuze voor hem heel snel gemaakt. Natuurlijk
is er voor Carool geen betere locatie dan de WC
units. Daar zal dus groot de naam van dit echte
Klarenbeekse bedrijf prijken. Met een brede lach
op zijn gezicht zei Leroy: ‘Dit is de enige plek op
de hele kermis waar ook echt iedereen een keer
langskomt!’ Valt niets aan toe te voegen

VRIJWILLIGER
AAN HET WOORD
KESHIA
HOVEIJN

Ik
ben
Keshia
Hoveijn, 26 jaar en ik
woon met Leroy en
ons zoontje Joppe
aan de Elsbosweg.
We wonen hier
inmiddels al een
aantal
jaar
in
een
verbouwde
boerderij met onze
paarden, schapen,
katten en honden; die 2 zwarte
die je vast wel eens op het gras hebt zien liggen.
Naast dat ik geniet van deze fantastische plek,
werk ik ook als leerkracht op een basisschool in
Didam. ‘Waarom helemaal in Didam?’ vragen veel
mensen zich af. Omdat ik daar in de buurt vandaan
kom! Ondanks dat ik daar vandaan kom, heb ik
mij in Klarenbeek altijd gelijk thuis gevoeld. Het
dorpse, de omgeving, de mensen zorgen ervoor
dat ik hier graag woon. Ik wilde juist daarom ook
mijn steentje bijdragen en mensen leren kennen
in Klarenbeek. Mijn buurvrouw Yvonne heeft mij
een paar jaar geleden gevraagd om eens mee
te kijken in de OVK. Van een keertje mee kijken
kwamen veel gezellige contacten, momenten
en feesten, waardoor ik mij snel definitief heb
aangesloten bij de OVK. Nu mag ik al even het
Kindercomité onder mijn hoede nemen, iets wat
wel in mijn straatje ligt vanwege het onderwijs.
Wil jij ook graag iets betekenen voor de kinderen
in Klarenbeek? We zijn nog op zoek naar mensen
die ons willen helpen in het Kindercomité! Spreek
mij of iemand van het OVK bestuur gerust aan of
stuur een berichtje.
We kijken erg uit naar het aankomende
kermisweekend, hopelijk tot ziens!

ALCOHOL- EN ROOKBELEID
GEEN BANDJE GEEN ALCOHOL

Ook dit jaar geldt op het kermis terrein: geen bandje is geen alcohol. Er wordt een
speciaal punt ingericht waar deze bandjes worden uitgegeven. Ook dit jaar hebben
we stevige bandjes die het hele weekend mee gaan en ook het hele weekend geldig
zijn! Deze bandjes zijn niet te gebruiken voor de toegang op zaterdagavond, hiervoor
zullen stempels gebruikt worden. De gemeentes in Nederland zijn steeds strenger
op alcoholgebruik onder de 18 jaar. De kans is aanwezig dat er BOA's op het terrein
lopen die de gebruiker bestraft, de boete is dan voor de
minderjarige. Om teleurstelling te voorkomen kunnen we
er maar beter een leuk feest van maken zonder alcohol
onder de 18, geef daarom dan ook geen drank door aan
minderjarigen.

ROOKBELEID

De volgende regels gelden omtrent het rookbeleid:
- Het is verboden te roken in de feesttent.
- Roken mag alleen in de open lucht en op de daartoe aangewezen
rookplaatsen die de OVK speciaal voor haar bezoekers zal inrichten.
We vertrouwen op uw medewerking en begrip voor wat betreft het
alcohol- en rookbeleid.
Alvast hartelijk dank hiervoor! Bestuur Oranje Vereniging Klarenbeek

Laat je boodschappen
makkelijk thuisbezorgen!

Bestel je boodschappen
op plus.nl of met de PLUS app.
Openingstijden: ma-vr 7:00-20:00 - za 7:00-18:00 - zo 12:00-17:00

Imanse / Hoofdweg 86 // Klarenbeek // T: 055-3011261

plus.nl
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HUISREGELS

1. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
2. Als u het terrein van de Klarenbeekse kermis betreedt, gaat u stilzwijgend akkoord met deze huisregels.
3. Bij de entree van de Klarenbeekse Kermis, maar ook binnen, kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich
moet laten onderwerpen aan een controle.
4. Het is voor jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen en/ of te gebruiken. Bij twijfel over de
leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. Bij de kassa zijn 18+ polsbandjes verkrijgbaar, op vertoon van
legitimatie.
5. Het is verboden te roken in de tent (behalve op daartoe aangewezen en ingerichte plekken).
6. Boetes, volgend op overtreding van de wettelijke regels, worden verhaald op de overtreder.
7. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van en deelname aan één van de activiteiten
van de OVK is geheel op eigen risico.
8. De organisatie is niet aansprakelijk voor geleden schade, letsel ontstaan aan en/ of goederen van de
bezoeker. Diefstal, vermissing en beschadiging aan het gehoor vallen hieronder.
9 Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein; dranken, drugs,
glaswerk; blik; plastic flessen, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
10. Het bezitten, gebruiken of verkopen van verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij constatering
volgt overdraging aan de politie of verwijdering van de activiteiten van OVK.
11. Het gebruik of bij zich hebben van enigerlei wapens, grote zakmessen e.d. is ten strengste verboden. Bij
constatering volgt overdraging aan de politie of verwijdering van de Klarenbeekse Kermis.

12. Het is verboden u schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten. Bij constatering volgt verwijdering
van de Klarenbeekse Kermis en zo nodig overdraging aan de politie.
13. Wanneer men gevraagd wordt om legitimatie, is men verplicht die te tonen.
14. Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden.
15. Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de organisatie.
16. Het weigeren van een controle of de constatering van overtreding van een van de huisregels, kan de
organisatie of de ingehuurde beveiliging u de toegang tot het evenementterrein weigeren, of u van het
terrein verwijderen.
17. Bij het gebruik van de diensten van de EHBO post, dient men de regels van de EHBO op te volgen.
18. Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Instructies
van de verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
19. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst
stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken
en/ of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
20. Wanneer u klachten, van welke aard dan ook heeft, kunt u deze bij de organisatie melden. Klachten dient
u altijd direct na het ontstaan daarvan te melden. Indien u in gebreke blijft vervalt uw klachtrecht.
21. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, is het besluit van de OVK bindend
22. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.
23. Bij overtreding van de huisregels kan uitzetting het gevolg zijn, of kan toegang geweigerd worden.
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2 MUNTEN EXTRA
BIJ € 10,00
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BUGGY
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50 MAAR 60 SPEELMUNTEN
VOOR € 5,00
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BIJ INLEVERING VAN DEZE
BON BIJ 2 X 3 BALLEN
GOOIEN € 0,50 KORTING

BIJ INLEVERING VAN DEZE
BON € 0,50 KORTING BIJ
8 EENDJES VISSEN

GELE MUNTEN

OOK DIT JAAR ZIJN ER WEER GELE MUNTEN: DIT ZIJN KORTINGSMUNTEN.
BETAAL €1,- EURO BIJ EN DAT GEEFT RECHT OP EEN RITJE IN DE ATTRACTIE!
DE MUNT IS ALLEEN GELDIG BIJ DRAAIENDE ATTRACTIES.
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TRANSPORTEN
TRANSPORTEN B.V.
B.V.

Withagenweg 40
7384 SB Wilp
Tel. 055 - 301 13 72
Fax 055 - 301 14 61
E-mail: info@terriele.nl
UW PARTNER IN BOUWEN

De Voortweg 1, 6971 JX Voorstonden, tel.De
0575 - 477 111
www.boezewinkelmulderbouw.nl

U

Vo

ovk-klarenbeek.nl
Nieuw bedrijfspand nodig? Kies voor de
overtreffende trap van bouwen. Gefundeerd op
een bouwproces dat één doortimmerd geheel
vormt. Op samenwerking waarbij alle partijen
elkaar blindelings vinden. We willen ook úw
verwachtingen overtreffen. Uw uitdaging, hoe
complexer hoe beter, is welkom.

Referenties
AUPING • DEVENTRADE
ITS • AMECO • P+R ZUTPHEN
KO N I N K L I J K E E U R O M A • S I L S
RUYS VLOEREN • METOS
SLIGRO • BREUSTEDT • POSTNL
RUITENBERG INGREDIENTS
VERHEUL TRANSPORT
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Koop je tickets
en munten online
via
ovk-klarenbeek.nl

Online tickets via ovk-klarenbeek.nl
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2022
donderdag 18 augustus

om 18.0

avond’!

voor de ‘alvast-bedankt-

Voor alle anderen: we zien jullie graag op 18 augustus vanaf 21.00 uur
bij de 90’s party! En natuurlijk zien we jullie allemaal heel graag
in de rest van het weekend van 18 – 19 – 20 – 21 augustus 2022
om er samen weer een onvergetelijk feest van te maken!
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Ben jij er
dit jaar oo
k
weer bij?

Koop je
tickets
online
ovk-klarenbeek.nl

Volg ons op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van de
laatste nieuwtjes en maak kans op mooie prijzen! Tijdens de kermis
worden foto’s en video’s gemaakt voor de socials. En we zetten elke
dag een aftermovie
tijdens de kermis! Spot jij jezelf in de video?
Online
ticketsonline
via ovk-klarenbeek.nl

