
33e jaargang nummer 07 • woensdag 14 februari 2018
DÉ KRANT VOOR DE GEMEENTE VOORST, DE HOVEN, EMPE EN WELSUM

ZATERDAG

6º 7º

ZONDAG

•••••

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Stationsstraat 31 - 7391 EH Twello
(0571)  27 18 51 - info@korderijnk.nl

jubileum-menu
3-gangen

incl. een glas prosecco 32.50

ONGEACHT MERK EN 
ORIGINELE VERKOOPPRIJS 

TOTALE DAMES 
NAJAARS- & WINTER-

COLLECTIE

DAMES OPGELET!

MODEMALL WILP
RIJKSSTRAATWEG 38   T 0571 26 17 55

WWW.PIETZOOMERS.COM

KORTING

1 STUK 2 STUKS 3 STUKS

50% 60% 70%

Publiek geniet van 
45e carnavalsoptocht

WILP.- Niet alleen beneden de grote rivieren, maar ook in onze eigen ge-
meente Voorst weten ze wat feest vieren is. Zondagmiddag was de grote 
optocht tussen Wilp en Wilp-Achterhoek. Het vertrekpunt van deze 
45e editie was anders dan voorgaande jaren gebruikelijk was. Dit jaar 
stelden de deelnemers zich met hun wagens op langs de Molenallee. 
Tijdens vorige optochten was de Kneuterstraat het vertrekpunt van de 
bonte stoet. Deze aanpassing was een bewuste keuze van de organisatie. 
Door de vernieuwde route konden bezoekers zich meer verspreiden. 
Door de wijziging werd ook voorkomen dat de optocht pas in het sche-
merdonker in Wilp-Achterhoek (Broekersgat) arriveerde. 

Wisselwerking
Grote en kleine wagens door elkaar, 
stuk voor stuk bont gekleurd en 
soms met een actueel thema. Maar 
liefst 75 creaties waren zondag te 
bewonderen. Tussen de wagens 
door diverse loopgroepen, in kleine 
en grotere samenstellingen. Door te 
lopen ontstond er direct een gezel-
lige wisselwerking met het publiek. 
Dit maakte de optocht in Wilp juist 
zo leuk en persoonlijk. Door de mas-
sale deelname en heel veel publiek 
kent iedereen wel iemand die actief 
is binnen een carnavalsvereniging 
of ludieke vriendengroep. Zwaaien 
naar elkaar en dansen hoort dan ook 
bij een optocht. Dit in combinatie 
met de luide carnavalsmuziek en 
confetti gaf de juiste sfeer. Zaterdag-
middag was er in Klarenbeek al een 
mooie optocht te bewonderen. Veel 
deelnemers waren er zondag in Wilp 
ook weer bij. Het bouwen van de 
praalwagen had immers maanden 

werk gekost. Dus dan is het mooi 
deze aan een groot publiek te tonen, 
die er dan ook massaal van konden 
genieten. Jong en oud stonden opge-
steld langs de route tussen Wilp en 
Wilp-Achterhoek,  de allerkleinsten 
bij vader op de nek. Veel bezoekers 
kwamen per fiets. Wie voor de auto 
koos kon een parkeerprobleem on-
dervinden. In veel weilanden kon 
niet worden geparkeerd, het was er 
te drassig. 

Geldlopers
Gebruikelijk is dat de `Graapendae-
lers` uit Terwolde voorop in de stoet 
gaan. Met hun bont gekleurde kledij 
en passende muziek zat de stem-
ming er al vlot in. De geldlopers de-
den een poging om het publiek een 
bijdrage te laten doen. `Kiek`n kost 
`n euro` is al jaren hun motto. Door 
deze kleine bijdrage kan ook in de 
toekomst een optocht van dergelijke 
omvang gefinancierd worden. Als 
eerste wagen in de stoet was het 
Pampus zelf met de Raad van Elf. 
Een parodie op Heel Holland bakt 

kwam van CV Kakelbont. De kleine 
koks hadden heel groep 7 aan het 
bakken gekregen. Ze deelden zelfs 
hun baksels uit aan de mensen. Ui-
teraard mocht de prinsenwagen van 
de Raad van Elf van De Lollebroek 
ook niet ontbreken. Met  Prins Djon-
ny, `Dran met de lippe`,  als stra-
lend middelpunt. CV de Lollypops 
brachten wat `Schot in de optocht.` 
Pampus maakte nog even van de ge-
legenheid gebruik om aandacht te 
schenken aan het 50-jarig bestaan 
van de stichting. Later dit jaar zal dit 
uitbundig gevierd gaan worden. 

Actueel thema
CV de Overkengsters trokken volop 
de aandacht met hun `Kanjers van 
Goud`. Het laat zich raden wat er te 
zien was toen het koffertje geopend 
werd. Vuul`n was onbetaalbaar. Dat 
Max Verstappen populair is bleek 
wel in de creaties van De Jeugd van 
tegenwoordig en de Heufse Bende.  
`Blaast Max zijn motor op, dan zet 
hij de dansvloer op z`n kop`, was de 
tekst op de wagen. Carnavalsvereni-
ging Pacelli uit Klarenbeek was ook 
van de partij. Op een enorme loco-
motief, de Pacelli-express,  kwamen 
ze voorbij. Loopgroep De Wulpse-
vrouwen gaven aan voor het laatst 
van de partij te zijn. Een groot aantal 
mensen langs de route kreeg van de 
dames een gouden handdruk. Veel 
groepen hadden zich laten inspire-
ren door een (actueel ) thema. Van 
vliegroutes tot koe Hermien, het was 

allemaal te zien. De ene na de an-
dere fraaie wagen of mooi uitgedoste 
loopgroep kwam voorbij. Het was 
genieten van begin tot het eind.  Het 
werd er bij de jury dan ook niet echt 
makkelijk op. Op diverse plaatsen 
langs de route stonden de juryleden 
met pen en papier om aantekenin-
gen te maken.  In Broekersgat wer-
den aan het einde van de middag de 
prijswinnaars bekend gemaakt. Het 
feesten ging vervolgens in de Nar-
rentempel nog tot in de kleine uur-
tjes door.

De uitslagen en 
meer carnaval op pagina 23

Tijdens de 45e optocht kwamen een groot aantal mooie wagens voorbij. 

Kennedymars 
en Long 
Distance Walk
KLARENBEEK.- De Koninklijke 
Wandelbond Nederland organi-
seert op vrijdag 23 maart a.s. de 
Kennedymars en de Long Distan-
ce Walk. Start van de Kennedy-
mars  nachtwandelingen 80, 60 
en 40 km is om 22.00 uur precies. 
Start van de 110 km Long Distan-
ce Walk is om 15.30 uur.  De deel-
nemerslimiet is vastgesteld op 
350 wandelaars die op de vrijdag 
vertrekken (dus Long Distance 
Walkers inclusief Kennedymars, 
60 km en 40 km nachtwande-
laars!). Voordat er in Klarenbeek 
gestart wordt, is er nog een wan-
deltocht georganiseerd op za-
terdag 24 februari in Etten Leur: 
zowel 20 km als 40 km als ook 60 
km. Als u deze tocht loopt, bent u 
in perfecte conditie voor de Ken-
nedymars en/of de Long Distance 
Walk in Klarenbeek.  
Inschrijven en info WS78 web-
site: www.ws78.nl/Contact/Ken-
nedy_inschrijven.php. 

Informatieavond 
dementie of 
vergeetachtigheid  
VOORST.- Niet iedere vergeet-
achtigheid is dementie, soms 
hoort het gewoon bij het ouder 
worden.  Of is er iets anders aan 
de hand? En wanneer moet je je 
zorgen maken bij vergeetachtig-
heid? 

Kunt u wel wat tips gebruiken bij 
het herkennen of wilt u spreken 
over uw eigen ervaringen, dan no-
digen wij u uit om op deze avond 
aanwezig te zijn.
Sprekers deze avond zijn Marie 
Jose Andringa,  voorheen werk-
zaam als specialist ouderengenees-
kunde en Wil Hissink, zij is erva-
ringsdeskundige over deze ziekte.
Ook zijn op deze avond professio-
nals aanwezig die in de praktijk 
werken met mensen met (begin-
nende) dementie. Er is ruime gele-
genheid om in gesprek te gaan en 
uw vragen te stellen. 
De avond vindt plaats in het Dorps-
huis Voorst,  Schoolstraat 14 in 
Voorst op maandag 26 februari.
Inloop vanaf 19.15 uur, het pro-
gramma start om 19.30 uur. Toe-
gang is gratis. 

Telefoon: 0571-270825
Mail: vragen@yoost.nl 

Op Valentijnsdag 
stap ik over. 

    

Ook voor uw Afscheidsbloemwerk

Marktplein 1, 7391 DE Twello
0571 - 273677 | info@puurtwello.nl

Primula acaulis

2.501.00 3 voor

Expositie 
van Voorst 

onder de Loep

Honderdjarige 
in De Benring



Familie berichten 

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

Anklaarseweg 97A (t.o. Robur et Velocitas) 
7317 AS Apeldoorn. Tel. 055 57 88 005 

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, ONDERHOUD 

EN REPARATIE

Pijnappel
ScootMeer dan 20 verschillende typen 

scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,-

Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op: 
www.scoot.nu

Meer dan 20 verschillende typen 

Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.Scootmobielen

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

Wij willen iedereen hartelijk

bedanken voor de overweldigende

belangstelling en de vele kaarten

die we mochten ontvangen na het

overlijden van mijn lieve man,  

onze zorgzame pa en trotse opa

Bennie Huisintveld

Marie Huisintveld-Oosterwegel,
kinderen en kleinkinderen

grindengrond.nl

Voor al uw 
GRIND, SPLIT 

en GROND

Onverwacht hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve vader en opa

Jo Biesterbos
sinds 21 november 2016 weduwnaar van 

Toos Biesterbos – Borgonjen

* Wilp – Achterhoek,  † Deventer, 
21 april 1938 9 februari 2018

Marian
    Michael
    Linda

Jos en Aideen

Correspondentieadres:
Troelstralaan 5
7391 LK Twello

Jo is in Afscheidscentrum Hemmes.
Er is gelegenheid tot condoleren en 

afscheid nemen op donderdag 15 februari 
van 19.00 uur tot 20.00 uur in 
Afscheidscentrum Hemmes, 
Piet Heinstraat 33 te Twello.

De crematie zal in besloten kring 
plaatsvinden.

“Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe.”

Gez. 390: 3

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en 
blijdschap die zij ons gaf en de zorg waarmee 
zij ons omringde, laten wij weten dat vredig 
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze 
lieve moeder en oma

Teuntje 
Jacobs - de Vries

* Wilp - Achterhoek,  † Twello, 
31 maart 1925  5 februari 2018

 Nijbroek:  Willem Jacobs

  Engelien in herinnering

 Gorssel:  Jan en Corry
      Sophie
      Lucas

 Emst:  Freda en Wessel
      Wessel en Nicole
          Enya, Caya
      Jan Willem
      Peter

Dorpsplein 13
7397 NH Nijbroek

De begrafenis heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Verstomd een stille stem, nog stiller zal het zijn,
geen plaats meer tussen ons, maar ook geen zorg en pijn,

Jij maakte deel uit van ons geheel, uniek en vol 
herkenbaarheid,

Onze schakel is verbroken, de lege plaats een feit.
Verdriet, vermengd met dankbaarheid,

want……… jij hoorde er zo bij

Intens verdrietig moeten wij afscheid nemen van 
mijn dierbare vrouw, zorgzame moeder en onze 
allerliefste oma

Ida van der Wiel - 
De Ruijter

 11 maart 1946                       † 11 februari 2018

 Jos van der Wiel

 Corina en Eric
  Indy
  Mila en Kevin
  Senna

 Dennis en Helen 
  Donna
  Abby

Correspondentieadres:
Jachtlustplein 4 
7391 BW Twello

Ida is thuis. 

Daar is gelegenheid tot afscheid nemen en 
condoleren op vrijdag 16 februari van 18.00 tot 
19.00 uur.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op  
zaterdag 17 februari om 10.00 uur in de Sint Martinus 
Kerk, Kerklaan 16 te Twello. Aansluitend nemen 
wij afscheid om 12.00 uur in het crematorium  
“De Omarming” Ingang Monetzaal, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.

Na de plechtigheid is er een gelegenheid om  
elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het 
crematorium.

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Spijker, 
Dr. Wegman AMC, Dr. Siemes DZ en de 
medewerksters van Verian.

Intens verdrietig willen we jullie laten weten dat we, 
toch nog onverwachts, afscheid hebben moeten nemen van

mijn allerliefste man,
onze geweldige papa, onze super opa en mijn lieve baasje

20 juli 1944     -*
Michiel de Ruiter

Emmie de Ruiter - Kuiper

Karin en Arnon Brouwer 
Aaron

Madelief

Mirjam de Ruiter en Marco Horstink
Ilse 

Boris

Aicko            

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 16 februari om 
15:00 in de grote aula van het uitvaartcentrum Steenbrugge, 

Raalterweg 27-29,  7431 PA Diepenveen.
Vanaf 14:30 tot 14:50 is er gelegenheid tot afscheid nemen. 

Aansluitend nodigen wij jullie uit om te troosten en proosten op Michiel.
Adres: Dok H2O Scheepvaartstraat 13, 7411 MB Deventer

Correspondentie adres: Rozenstraat 4, 7419 BE Deventer

9 februari 2018

Advertentie Michiel VN.indd   1 12-02-18   12:04
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Om deze geweldige dag in de historie van onze mooie Gemeente 
Voorst te blijven herinneren is er voor de liefhebbers een foto-
boekwerk met schitterende tijdsbeelden beschikbaar. Daarmee is 
een geschiedkundig en (cultuur) historisch document voor ons in 
de gemeente Voorst een feit. Vindt u het leuk om dit nog eens 
door te kijken en wilt u een uniek exemplaar bemachtigen? 

Dan is deze vanaf  woensdag 14 tot en met vrijdag 16 februari 
2018 gratis af  te halen bij de receptie van het Oude Gemeen-
tehuis, Print & More (Voorster Nieuws) en Oonk, meer dan een 
boek in Twello. 

In de Gemeente 
Voorst is historie 
geschreven...

Er is slechts een beperkte oplage beschikbaar, 
dus ook voor deze mooie glossy geldt op=op!

OP
=

OP
Slechts 2.500 
exemplaren 
beschikbaar!

28 pagina’s vol 
met leuke foto’s!
28 pagina’s vol 

met leuke foto’s!

OP
=

OP
Slechts 2.500 
exemplaren 
beschikbaar!
exemplaren 
beschikbaar!
exemplaren 

Om deze geweldige dag in de historie van onze mooie Gemeente 
Voorst te blijven herinneren is er voor de liefhebbers een foto-
boekwerk met schitterende tijdsbeelden beschikbaar. Daarmee is 
een geschiedkundig en (cultuur) historisch document voor ons in 
de gemeente Voorst een feit. Vindt u het leuk om dit nog eens 
door te kijken en wilt u een uniek exemplaar bemachtigen? 

Dan is deze vanaf  woensdag 14 tot en met vrijdag 16 februari 
2018 gratis af  te halen bij de receptie van het Oude Gemeen-
tehuis, Print & More (Voorster Nieuws) en Oonk, meer dan een 
boek in Twello. 

In de Gemeente 
Voorst is historie 
geschreven...

Er is slechts een beperkte oplage beschikbaar, 
dus ook voor deze mooie glossy geldt op=op!

OP
=

OP
Slechts 2.500 
exemplaren 
beschikbaar!

28 pagina’s vol 
met leuke foto’s!
28 pagina’s vol 

met leuke foto’s!

OP
=

OP
Slechts 2.500 
exemplaren 
beschikbaar!
exemplaren 
beschikbaar!
exemplaren 

Om
 de

ze 
ge

we
ldi

ge
 da

g i
n d

e h
isto

rie
 va

n o
nz

e m
oo

ie 
Ge

me
en

te 
Vo

ors
t t

e b
lijv

en
 h

eri
nn

ere
n 

is 
er 

vo
or 

de
 lie

fhe
bb

ers
 ee

n 
fot

o-
bo

ekw
erk

 m
et 

sch
itte

ren
de

 tij
dsb

eel
de

n b
esc

hik
ba

ar.
 D

aa
rm

ee 
is 

een
 ge

sch
ied

ku
nd

ig 
en

 (c
ult

uu
r) h

isto
ris

ch
 do

cu
me

nt 
vo

or 
on

s in
 

de
 ge

me
en

te 
Vo

ors
t e

en
 fe

it. 
Vi

nd
t u

 he
t le

uk
 om

 di
t n

og
 ee

ns 
do

or 
te 

kij
ken

 en
 w

ilt 
u e

en
 un

iek
 ex

em
pla

ar 
be

ma
ch

tig
en

? 

Da
n i

s d
eze

 va
na

f w
oe

nsd
ag

 14
 to

t e
n m

et 
vri

jda
g 1

6 f
eb

rua
ri 

20
18

 gr
ati

s a
f t

e h
ale

n b
ij d

e r
ece

pti
e v

an
 he

t O
ud

e G
em

een
-

teh
uis

, P
rin

t &
 M

ore
 (V

oo
rst

er 
Ni

eu
ws

) e
n O

on
k, 

me
er 

da
n e

en
 

bo
ek 

in 
Tw

ell
o. 

In 
de

 G
em

een
te 

Vo
ors

t is
 hi

sto
rie

 
ge

sch
rev

en
...

Er
 is 

sle
ch

ts e
en

 be
pe

rkt
e o

pla
ge

 be
sch

ikb
aa

r, 
du

s o
ok

 vo
or 

de
ze 

mo
oie

 gl
oss

y g
eld

t o
p=

op
!

OP = OP
Sle

ch
ts 2

.50
0 

ex
em

pla
ren

 
be

sch
ikb

aa
r!

28
 pa

gin
a’s

 vo
l 

me
t le

uk
e f

oto
’s!

28
 pa

gin
a’s

 vo
l 

me
t le

uk
e f

oto
’s!

OP = OP
Sle

ch
ts 2

.50
0 

ex
em

pla
ren

 
be

sch
ikb

aa
r!

ex
em

pla
ren

 
be

sch
ikb

aa
r!

ex
em

pla
ren

 

Om
 de

ze 
gew

eld
ige

 da
g i

n d
e h

isto
rie

 va
n o

nz
e m

oo
ie 

Ge
me

en
te 

Vo
ors

t t
e b

lijv
en

 h
eri

nn
ere

n 
is 

er 
vo

or 
de

 lie
fhe

bb
ers

 ee
n 

fot
o-

bo
ekw

erk
 m

et 
sch

itte
ren

de
 tij

dsb
eel

de
n b

esc
hik

ba
ar.

 D
aa

rm
ee 

is 
een

 ge
sch

ied
ku

nd
ig 

en
 (c

ult
uu

r) h
isto

ris
ch

 do
cu

me
nt 

vo
or 

on
s in

 
de

 ge
me

en
te 

Vo
ors

t e
en

 fe
it. 

Vi
nd

t u
 he

t le
uk

 om
 di

t n
og

 ee
ns 

do
or 

te 
kij

ken
 en

 w
ilt 

u e
en

 un
iek

 ex
em

pla
ar 

be
ma

ch
tig

en
? 

Da
n i

s d
eze

 va
na

f w
oe

nsd
ag

 14
 to

t e
n m

et 
vri

jda
g 1

6 f
eb

rua
ri 

20
18

 gr
ati

s a
f t

e h
ale

n b
ij d

e r
ece

pti
e v

an
 he

t O
ud

e G
em

een
-

teh
uis

, P
rin

t &
 M

ore
 (V

oo
rst

er 
Ni

eu
ws

) e
n O

on
k, 

me
er 

da
n e

en
 

bo
ek 

in 
Tw

ello
. 

In 
de

 G
em

een
te 

Vo
ors

t is
 hi

sto
rie

 
ge

sch
rev

en
...

Er
 is 

sle
ch

ts e
en

 be
pe

rkt
e o

pla
ge

 be
sch

ikb
aa

r, 
du

s o
ok

 vo
or 

de
ze 

mo
oie

 gl
oss

y g
eld

t o
p=

op
!

OP = OP
Sle

ch
ts 2

.50
0 

ex
em

pla
ren

 
be

sch
ikb

aa
r!

28
 pa

gin
a’s

 vo
l 

me
t le

uk
e f

oto
’s!

28
 pa

gin
a’s

 vo
l 

me
t le

uk
e f

oto
’s!

OP = OP
Sle

ch
ts 2

.50
0 

ex
em

pla
ren

 
be

sch
ikb

aa
r!

ex
em

pla
ren

 
be

sch
ikb

aa
r!

ex
em

pla
ren

 

Honderdjarige 
in De Benring
VOORST.- Zaterdag vierde Klara Wolters-Welsch haar honderdste ver-
jaardag te midden van haar familie en bekenden in de tuinkamer van 
De Benring. Een beetje overdonderd door de verrassing  genoot ze om in 
het middelpunt te staan en maakte een praatje met iedereen.

Mevrouw Wolters werd geboren in 
Duitsland en leerde haar man net na 
de oorlog kennen toen hij daar werk-
te. Samen kwamen ze naar Voorst 
waar het echtpaar met dochter eerst 
aan de Binnenweg woonde tegen-
over De Bongerd. In 1955 verhuisde 
het gezin, inmiddels uitgebreid met 
twee zoons, naar de Rijksstraatweg 
in Gietelo. Tientallen jaren woonde 
het echtpaar daar tot de verhuizing 
naar de Kruisweg. Na het overlijden 
van haar man woonde mevrouw 
Wolters hier tot augustus 2016 nog 
zelfstandig. Anderhalf jaar geleden 

verhuisde ze naar woonzorgcentrum 
De Benring.
Haar dochter, twee zoons, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen, ove-
rige familie en vrienden en haar bu-
ren uit de Kruisweg zongen haar toe 
toen ze de tuinkamer werd binnen-
gereden. Daar was ook burgemeester 
Penninx aanwezig om haar namens 
de gemeente Voorst te feliciteren. 
Bovendien ontving de eeuweling de 
schriftelijke felicitaties van koning 
Willem Alexander en de commis-
saris van de koning in Gelderland 
Cornielje.

Digitaal spreekuur in bibliotheek Twello
TWELLO.- Iedere week zijn vrijwilligers van SeniorWeb in bibliotheek Twello aanwezig om alle mogelijke computervragen 
van bezoekers proberen te beantwoorden. Het maakt niet uit over het over een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon gaat. 
Dit digitaal spreekuur is bedoeld voor het beantwoorden van eenvoudige vragen, het geven van korte tips en het oplos-
sen van kleine problemen, in  ongeveer 15 à 20 minuten. Maar het kan ook zijn dat een bezoeker de vraag van een andere 
bezoeker kan beantwoorden, waardoor dit spreekuur een uitwisseling van informatie wordt. Iedere dinsdagmiddag van 
14.00 - 15.00 uur. Toegang is gratis en lidmaatschap van de bibliotheek is niet noodzakelijk. 



BRUMMEN 

VACATURE
Jan de Winkel is exclusief John Deere dealer met vestigingen in Brummen, 
Hengelo (Gld), Goor en Luttenberg. Vanuit de lokale vestigingen adviseren en 
ondersteunen wij klanten in een groot deel van Gelderland en Overijssel. John 
Deere is werelds grootste fabrikant van landbouwmachines en machines voor 
het onderhoud van tuinen, parken en golfbanen.

Voor onze vestiging in Brummen zoeken wij:

Monteur Landbouw 
& 

Monteur Tuin en Park 
De belangrijkste taken zijn:
•	 Het zelfstandig beoordelen van de technische staat van de machines;
•	 Het stellen van diagnose naar aanleiding van storingen en het vaststellen 

van de oorzaak;
•	 Het repareren en afstellen van machines;
•	 Het bedrijfsklaar maken van nieuwe en gebruikte machines.

Daarnaast vragen wij het volgende:
•	 Oplossingsgericht, innovatief;
•	 Goede kennis van, en werkervaring met hydraulische en elektrische      

systemen;
•	 Relevante werkervaring met Landbouw / Tuin en Park machines van o.a. 

John Deere;
•	 Een afgeronde opleiding landbouwvoertuigtechniek op MTS-niveau;
•	 Flexibel, geen “acht-tot-vijf” mentaliteit;
•	 Bereidheid tot werkzaamheden op zaterdagen;
•	 Basiskennis van Excel;
•	 Basiskennis van de Engelse taal.

Je krijgt de kans om in een jong team mee te kunnen bouwen aan verdere 
groei van het bedrijf. In deze zelfstandige functie wordt ruimte geboden voor 
eigen initiatieven. Je komt te werken in een dynamische omgeving met een 
prettig werkklimaat waar de omgangsvormen informeel, direct en open zijn. 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Pim 
van Poelgeest, Pim@jandewinkel.nl

INTERESSE?! JAN de WINKEL 
T.n.v. Pim van Poelgeest 
Nieuwenkampsmaten 16 

7472 DE Goor 
Pim@jandewinkel.nl

Stuur een brief of e-mail naar:

VACATURES

 Meewerkend voorman
 Productiemedewerker

KOM JIJ ONS TEAM 
VERSTERKEN?

Interesse? www.decroonplants.nl

 
Zie www.hofvantwello.nl

Open wo. t/m zo. vanaf 10:00 uur

Parttime horeca 
personeel gezocht

Ervaring strekt tot aanbeveling.
Inlichtingen: Laurette 06-12635320

Reacties met CV naar: laurette@hofvantwello.nl

Ook scholieren en studentes gezocht

PERSONEEL 
GEZOCHT

wegens groei

www.mechanisatieserviceveluwe.nl
Mechanisatie Service Veluwe BV • Koppelstraat 4 • Twello • 0571 794515

monteur gezocht

0571 745 030 angelique@verheul-transport.nlVerheul B.V. Transportbedrijf Twello

CHAUFFEUR
GEZOCHT

Je hoeft maar 2 nachten van huis te zijn, en 
rijdt op een vaste truck met oplegger.
Vind jij het leuk om naast het rijden ook een 
kraan te bedienen en uitdagend te 
manoeuvreren met een trailer met 2 
stuurassen? Dan is dit de baan voor jou!   
Ervaring is mooi meegenomen, echter staan Ervaring is mooi meegenomen, echter staan 
we ook open voor leergierige chauffeurs die 
het bedienen van een kraan willen leren. 
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SOCIAAL
DUURZAAM
BETROKKEN

SCHULDEN – Schuldig- of domme pech? 

UITNODIGING
Voor de thema-avond met als motto: Preventie van schulden, 
Nieuwe kansen in Voorst.

Op woensdagavond 21 feb. 2018 in restaurant Taverne, H.W. Iordensweg 3 
in Twello. Aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.45 uur.

Zie verder het artikel hierover elders in dit blad.

Iedereen is welkom!

voorst.pvda.nl | voorst.groenlinks.nl

Expositie van Voorst 
onder de Loep 
TWELLO.- De gemeente Voorst denkt dat we vaker maatschappelijke 
problemen kunnen voorkomen. Het projectteam ‘De Loep’ onderzoekt 
met de Voorster samenleving hoe dit te bereiken. Kom gratis kijken 
naar de expositie ‘Het verhaal van Voorst’ en denk mee over acties! 

Expositie ruimtelijke werk 
in galerie de Statenhoed 

Het verhaal van Voorst
Op 19 levensgrote schema’s zijn de 
oorzaken en gevolgen van maat-
schappelijke problemen in onze 
Voorster samenleving inzichtelijk 
gemaakt. Ze vertellen het verhaal 
van bijvoorbeeld schulden, ver-
slaving, eenzaamheid, verruwing, 
dorpen onder druk en mensen die 
hulp nodig hebben maar niet in de 
zorg terecht komen. Deze analyse-
schema’s zijn het resultaat van in-
terviews met 411 sleutelfiguren, die 
allemaal woon- en/of werkzaam zijn 
in de gemeente Voorst. Lokale en 
landelijke deskundigen lieten daar-
na hun licht schijnen over de ana-
lyseschema’s en vulden deze waar 
nodig aan. Met deze analyse weten 
we nu aan welke knoppen we moe-
ten draaien om vaker problemen te 
voorkomen. Voor iedere knop, de 
zogenaamde ‘interventiepunten’, 
komen we met alle betrokken par-
tijen in de samenleving tot acties.

Kom kijken!
De officiële opening is in het Kultur-
hus Jachtlust op dinsdag 20 februari 
2018 om 17.00 uur. Het projectteam 
De Loep geeft daar op vier tijdstip-
pen (16.30, 17.30, 18.30 en 19.30 
uur) een presentatie ‘Samen met u 
op weg naar acties’ (van ongeveer 
30 minuten). In de presentatie, die 
ongeveer 30 minuten duurt, geven 
projectleden een toelichting op de 
vervolgstappen en welke rol u kunt 
pakken in het bedenken van de ver-
schillende acties. 
Expositie 20 februari tot 20 maart
U kunt de expositie ‘Het verhaal van 
Voorst’ van 20 februari tot 20 maart 
2018 op drie locaties gratis bekijken:
Kulturhus Jachtlust (Jachtlustplein 
11, Twello) – gehele expositie
Bibliotheek (Marktplein 11, Twello) 
– een selectie van de expositie
Gemeentehuis (H.W. Iordensweg 17, 
Twello) – een selectie van de expo-
sitie

TWELLO.- In galerie De Statenhoed 
aan de Dorpsstraat 11A in Twello 
is momenteel een mooie expositie 
te bezichtigen van ruimtelijk werk. 
Diverse kunstenaars vertonen unie-
ke beelden in materialen variërend 
van hout tot marmer. Maar ook zijn 
er beelden van kunsthars en mixed 
media. Ook treft de bezoeker prach-
tig keramiek aan. 
Geen onbekende voor de vaste be-
zoekers is Joop Kok (ook wel de 
raku-man genoemd), die behalve 
keramiek ook een prachtig houten 
werkstuk tentoonstelt. Zijn kera-
mieken organische vaas is een lust 
voor het oog. Meerdere kunstenaars 
tonen keramiekwerk. Zo staan er 2 
zeer subtiele vaaskruikjes van Iene-
ke van de Sluis. Ook treft u prachtig 
beeldhouwwerk van Mientje Seve-
rin en Rietje Beunk. Het werk is zeer 
gevarieerd in een verder zeer even-
wichtige exposite. Deze biedt de kij-
ker trouwens nog een extraatje.

Onderdeel hiervan is Het Vazen-
project. Dat betreft 15 basisvazen 
die door kunstenaars van de Kunst-
kring op allerlei manieren bewerkt 
en verwerkt zijn. Heel bijzonder is 
dat er globaal en geheel onbewust 
een heel stuk kunstgeschiedenis in 
de reeks is verwerkt. Dat betekent 
dat er vele kunststromingen terug 
te vinden zijn. Die variëren van een 
klassieke voorstelling van Vermeer 
tot een bewerking in Cobra- en ook 
de Mondriaan-stijl. Sommige vazen 
zijn zelfs gedeconstrueerd om ze 
vervolgens tot een nieuw ruimtelijk 
werk op te bouwen. Deze bijzondere 
vazen (evenals het meeste werk) 
zijn te koop. Het grappige is dat de 
bezoeker tegen het juiste bod zo’n 
unieke vaas in zijn bezit kan krijgen. 
Deze expositie is elk weekend tot 11 
maart geheel vrijblijvend te bezoe-
ken op vrijdag van 15.00 – 18.00 uur 
en zaterdag- en zondagmiddag van 
14.00 uur t/m 17.00 uur.

40-jarig jubileum voor altijd vrolijke collega

André Diks is 40 jaar in dienst bij Krepel
KLARENBEEK.- Net zoals menig-
een die in Klarenbeek opgroeide, 
kwam André Diks als kind al bij 
Krepel over de vloer voor vlie-
gerlatjes en sigarenkistjes. Inmid-
dels is hij al 40 jaar in dienst bij 
het Klarenbeekse familiebedrijf, 
heeft hij drie generaties directeu-
ren meegemaakt en gaat hij nog 
regelmatig met afvalhout onder 
de snelbinders naar huis. André 
woont slechts op een paar minu-
ten fietsen van zijn werk, waar 
je onder andere een geitenhok, 
kastjes en vogelkasten gemaakt 
van ‘Krepelhout’ vindt. Op 13 fe-
bruari is André 40 jaar werkzaam 
bij Krepel, wat op 8 februari werd 
gevierd met collega’s en familie. 
Ook collega Dorien Buurman 
werd in het zonnetje gezet, zij is 
12,5 jaar in dienst bij Krepel.

Die ‘goeie ouwe tijd’
Op school gooide André er – naar 
eigen zeggen – een beetje met de 
pet naar: “Als je niet wilt leren ga je 
maar naar Krepel! Daar kunnen ze 
wel mensen gebruiken, zei mijn va-
der. Dat deed ik, en op maandag kon 
ik beginnen.” André werkte zo’n 25 
jaar in de hal waar de kisten werden 
gemaakt, totdat deze afdeling naar 
Polen verhuisde. “Wat vond ik dat 
jammer! Ik vond het prachtig mooi 
werk. Daarnaast werkte ik met een 
vast clubje. We maakten van ons 
werk regelmatig een wedstrijd. We 
probeerden bijvoorbeeld zo snel 
mogelijk 10.000 kisten te maken, na-
tuurlijk met behoud van kwaliteit”, 
vertelt André. En zo zijn er meer 
mooie verhalen uit die ‘goeie ouwe 
tijd’. “Op de kistenafdeling heb ik 
veel schik gehad. En ja, het kwam 
voor dat de tl-bakken van de muur 
of de wand vielen door onze voet-
balkunsten…” Bernhard Krepel (Al-
gemeen Directeur bij Krepel) luistert 

geamuseerd naar de verhalen van 
André: “Ja, het is nu allemaal wel 
iets strakker geworden.”

De boel opstoken
Nadat de kistenafdeling naar Polen 
werd overgeheveld, ging André aan 
de slag op de deurenafdeling. Hier 
werkte hij een flink aantal jaren aan 
de slotenlijn, waar hij deuren voor-
zag van sloten en de eindcontrole 
uitvoerde. “Sinds kort ben ik ver-
antwoordelijk voor de expeditie. Ik 
sta niet meer op één vaste plek te 
werken, maar ben gedurende mijn 
werkdag in alle hallen te vinden”, 
aldus André. En wanneer hij ruim in 
de tijd zit loopt hij weleens gewoon 
wat rond, vertelt hij met een knip-
oog: “Dan pak ik gewoon een A4, 
een karretje of wat hout en ga dan 
lekker aan de wandel binnen het be-

drijf. Niemand die er wat van zegt! 
Ze denken allemaal dat ik aan het 
werk ben!” Natuurlijk wordt er ook 
hard gewerkt. “Je weet dat je op An-
dré kunt bouwen en dat hij zijn werk 
altijd goed doet, hij is een ontzettend 
fijne collega. Maar bovenal de groot-
ste ouwehoer van het bedrijf. Hij 
heeft veel humor, dat is prachtig. Nu 
ik erover nadenk heb ik hem volgens 
mij nog nooit chagrijnig gezien”, 
vult Bernhard lachend aan. Volgens 
André valt dat wel mee. Maar wan-
neer ik hem vraag hoe lang het duurt 
voordat nieuwe collega’s weten wie 
hij is, moet hij Bernhard toch gelijk 
geven: “Oké, ik mag de boel inder-
daad graag een beetje opstoken!”

André, namens alle collega’s van 
Krepel van harte gefeliciteerd met 
jouw jubileum!

Fotografie: Mariëlle Schiphorst-Dolman

Potgrondactie  OBS De Dalk
KLARENBEEK.- Niets is leuker in de tuin dan nieuwe planten kopen en deze aanplanten. De basis voor je planten is 
een goede grond. Potgrond is een mengsel van diverse natuurlijke grondstoffen. De basis is veen of kokos, vermengd 
met boomschors, kokos, compost, meststoffen en kalk. Door dit mengsel is potgrond zeer geschikt om planten in pot-
ten en bakken te zetten. Het is geschikt voor binnen en buiten.
Aan deze mooie voorjaars klus dragen wij als leerlingen van OBS De Dalk graag een steentje bij. Om deze reden wordt 
op vrijdag 16 maart de jaarlijkse potgrondactie gehouden. De zakken potgrond zijn van het bekende merk Pokon en 
worden geleverd via tuincentrum de Woudhof. Ze hebben een inhoud van 40 liter per zak. De kosten zijn: 1 zak  € 
5,- koopt u  2 zakken is het € 10,- en  3 zakken kosten u € 12,-. De leerlingen van de school zullen tussen 19 februari 
en 5 maart bij u langs de deur komen met een intekenlijst. Wij vragen u tijdens het invullen van de intekenlijst meteen 
de kosten te voldoen. Op deze manier kunnen wij vrijdag 16 maart alles zo bij u neerleggen. Mochten wij u gemist 
hebben en wilt u graag potgrond thuis bezorgd hebben dan kunt u mailen naar: potgrondactiededalk@gmail.com of 
overdag bellen met de school 055-3011568. ( Let op tussen 24 februari – 4 maart is het vakantie, de school is dan 
gesloten ). Uiteraard  worden ook deze zakken op 16 maart bij u thuis bezorgd. 

Valentijn bij Schrijverscafé 
Kunstkring Voorst
VOORST- Valentijnsdag. Een dag met een gouden randje. Een dag om (ano-
niem) je liefde te verklaren aan iemand die jij in stilte bemint. Maar ook om 
je partner opnieuw te laten merken hoeveel hij of zij voor jou betekent. Of 
zelfs om ‘bijzondere’ vrienden te tonen hoeveel hun vriendschap je waard 
is. Vandaar het centrale thema bij het komend Schrijverscafé: ‘Roos is een 
roos is een roos is een roos...’ En al bent u zelf geen schrijver of dichter: ook 
liefhebbers van verhalen en gedichten die alleen maar willen komen luiste-
ren zijn van harte welkom in dit leerzame, maar ook altijd weer vermakelijke 
café! De toegang is gratis, een gift welkom.
Het Schrijverscafé is er iedere 3e vrijdag van de maand.
Vrijdag 16 februari, 16.00 - 18.00 uur (inloop vanaf 15.30) 
Café Galerie ‘De Statenhoed’, Kunstkring Voorst, Dorpsstraat 11a, Twello

mailto:potgrondactiededalk@gmail.com


Nieuwsgierig naar 
onze bakkersgeheimen?

Kom naar ons 

En wij zullen onze geheimen onthullen...

Kom kijken 
en proeven

De Echte Bakker
Wil Gerrits

Rijksstraatweg 46, Wilp
Tullekensmolenweg 82, Lieren
Rijksstraatweg 46, 

23 februari
van 18.00 tot 21.00 uur

in Wilp

   OPEN HUIS

Bij voldoende belangstelling 
zal er een taxi-service 
van Lieren naar Wilp 
rijden. Hou de informatie 
in de winkel in de gaten!

Euro Planit is een regionaal personeelsbemiddelingsbureau gespecialiseerd in Techniek, 
Industrie, Logistiek en IT. Ben je op zoek naar een nieuwe baan in de regio? Neem dan 
contact op met onze vestiging in Apeldoorn Zuid.

 www.europlanit.nl

Interesse? Bel of mail ons via 055 - 35 62 295 of werk@europlanit.nl
Meer vacatures? Kijk op www.europlanit.nl.

Allround Lasser (MIG/MAG) en 
Metaalbew. Deventer

Medewerker Wasstraat (Zaterdag) Apeldoorn

CNC Operator Metaal Deventer

Planner / Werkvoorbereider Deventer

Assemblagemedewerker Deventer

www.casitatravel.nl
Arnhemseweg 34A, 7331 BL  Apeldoorn

E-mail: info@casitatravel.nl, Telefoon: 055-356 2339

Vacature Administratief medewerker
Casita Travel is een ambitieuze reisorganisatie gespecialiseerd in de 
verhuur van vakantiehuizen in Spanje, Portugal en Griekenland.

Per direct (met spoed) zijn wij op zoek naar een fulltime administratieve 
duizendpoot met gevoel voor de reisbranche. Het gaat om een 40-urige 
werkweek. De functie is zeer afwisselend.

Meer informatie 
Kijk op https://www.casitatravel.nl/vacatures/

Ook zoeken wij nog een
Reisadviseur verhuur vakantiehuizen

Persoonlijke service, snelle communicatie en eerlijke informatieverstrek-
king staan hoog in het vaandel. Onze klant vindt ons zowel rechtstreeks 
via het internet als via extern geselecteerde reisadviseurs.

Casita Travel is per direct op zoek naar een gemotiveerde collega in 
fulltime dienstverband voor de functie van reisadviseur verhuur 
vakantiehuizen / verkoper reizen. Het gaat om een werkweek van 
40 uur, waarvan de zaterdag een vereiste dag is.

De functie is zeer afwisselend en houdt onder andere in: het maken van 
reisvoorstellen op maat inclusief calculaties, het op een professionele en 
prettige manier onderhouden van contact met onze klanten via e-mail 
en telefoon, het verwerken van boekingen in ons reserveringssysteem en 
het plaatsen van nieuwe vakantiehuizen op onze website. Ook zul je veel 
contact hebben met eigenaren van vakantiehuizen in het buitenland, 
luchtvaartmaatschappijen en leveranciers van aanvullende diensten.

Meer informatie 
Kijk op https://www.casitatravel.nl/vacatures/

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

GEEN ZIN MEER 
IN HET AANLEGGEN 
VAN DIE DERTIEN 
IN EEN DOZIJN 
TUINEN?!

Bekijk onze vacature op detuinenvanbosch.nlVACATURE: ALLROUND HOVENIER

Koppelstraat 42 | 7391 AK Twello | T 0571 27 04 73 | info@detuinenvanbosch.nl  detuinen
vanbosch

Koppelstraat 42 | 7391 AK Twello | T 0571 27 04 73 | info@detuinenvanbosch.nlDeTuinenVanBosch

PERSONEEL 
GEZOCHT
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D66 gaat voor 
internet in het 
buitengebied

Er wordt niet gerookt
Natuurspeelplaats De Groene Wig is openbaar en in 
september 2017 gerealiseerd. Eén van de spelregels 
hier is: ‘Er wordt niet gerookt’. De speelplaats ligt na-
bij de brede school De Fliert. Leerlingen van De Kleine 
Wereld, De Oase en De Hietweide maken gebruik van 
deze speellocatie. Daarnaast maakt ook kinderopvang 
Smallsteps gebruik van de natuurspeelplaats. En bui-
ten schooltijd zijn hier onder andere veel buurtkinde-
ren te vinden. 

Breng uw stem uit
U kunt tot en met 28 februari 2018 stemmen via https://
rookvrijegeneratie.nl/awards . Na het invullen van uw 
e-mailadres ontvangt u een verificatiecode waarmee 
u uw stem definitief maakt. Per categorie worden drie 
finalisten gekozen op basis van de meeste stemmen 
(50% publieksstemmen, 50% jurystemmen). Deze drie 
finalisten ontvangen een uitnodiging voor de uitreiking 
van de Rookvrije Generatie Awards op 19 maart in het 
Nijntje Museum in Utrecht. 

Kulturhus - Jachtlustplein 11 - 7391 BW Twello - 0571 - 74 51 50   - www.cjgvoorst.nl  -  info@cjgvoorst.nl  
Openingstijden: Inloopspreekuur ma. t/m vrij. 08.30 uur – 12.30 uur

Natuurspeelplaats 
De Groene Wig genomineerd

Natuurspeelplaats De Groene Wig in Twello is genomi-
neerd voor de Rookvrije Generatie Awards 2018 in de 
categorie Recreatie. Met deze Awards zet de organisatie 
mooie initiatieven op weg naar een Rookvrije Generatie 
in het zonnetje. De organisatie ‘Rookvrije Generatie’ is 
een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrij-
ding en het Longfonds. U kunt Natuurspeelplaats De 
Groene Wig naar een plek in de finale helpen door uw 
stem op deze rookvrije speelplaats uit te brengen via 
https://rookvrijegeneratie.nl/awards

Winter wandelen en stamppotbuffet 

TERWOLDE.- Op donderdag 8 febru-
ari kon men een groep wandelaars 
van de wandel- en fietsgroep Terwol-
de over mooie slingerende weggetjes 
in de omgeving van Terwolde zien 
gaan. Onder een stralend winter-
zonnetje werd gestart vanaf de kerk 
met ruim 20 personen. Via de altijd 
mooie Broekhuizerstraat maakten 
we een rondje Terwolde van ruim 7 
kilometer. Ook nu weer met nieuwe 
gezichten erbij. Leuk om te zien hoe 
iedereen gezellig met elkaar bijpraat-
te en kennismaakte met de nieuwe 
wandelaars. Ondertussen kon geno-

ten worden van echte winterse tafe-
relen zoals de eerste schaatsende kin-
deren op de bevroren ondergelopen 
weilanden. Bij  Kriebelz aangekomen  
kon men in de warme serre  genieten 
van een drankje. Ondertussen voeg-
den zich ook de andere deelnemers 
bij het gezelschap. Ze hadden de 
wandeling niet meegelopen  maar 
hadden wel  trek in het buffet. Zo 
rond zes uur begonnen we met bij-
na 40 mannen en vrouwen aan dat 
heerlijk dampende  stamppotbuffet. 
Bij het versterken van de inwendige 
mens ,werd er opnieuw bijgepraat en 

genoten van het gezellige samenzijn. 
Op 5 maart zal er door Alie Rutgers 
en Jetty Muller een wandeling geor-
ganiseerd worden in de omgeving 
van Gortel. We vertrekken om 13.00 
uur bij de kerk in Terwolde. Wel van 
te voren opgeven i.v.m. de beschik-
bare plaatsen in de auto’s. Opgeven 
kan bij Jetty: 0571-291661 of 06 28 
633 244.
Daarna zal er in april een fietstocht 
georganiseerd worden door de fa-
milie Braamkolk en familie Hane-
kamp. Nadere informatie volgt in de 
nieuwsbrief.

Crossfietsen Hietweide TWELLO.- Kyan Broekers en Quin-
ten Gerritsen hebben van hun mees-
ter een opdracht gekregen, namelijk: 
Zoeken naar goedkope crossfiets-
jes voor hun school De Hietweode. 
Vervolgens zijn Kyan en Quinten 
naar de Kringloop Twello gegaan en   
hebben daar van het hoofd van de 
Kringloop de fietsen gratis gekregen 
als sponsoring. Daarna zijn ze naar 
Profile Hafkamp gegaan om de oude 
fietsen op te laten knappen, maar 
daar zeiden ze: ¨We geven jullie 
bandplakkers om mee aan de slag te 
gaan.” Nu kunnen de kinderen van 
de Hietweide lekker crossen op de 
crossbaan.

Kyan en Quinten.

Schooljudo diploma voor 
leerlingen CBS De Oase
 

TWELLO.- Vorige week hebben alle leerlingen van De Oase hun welver-
diende schooljudo diploma in ontvangst mogen nemen. 

Schooljudo is een programma waarbij leerlingen werken aan de mentale en 
fysieke gezondheid. Het programma draagt bij aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. 
In de verschillende lessen staan de waarden centraal: respect, samenwerken, 
discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en plezier. Echte judomat-
ten en judopakken zorgden voor onvergetelijke en leerzame lessen.

Basisschool De Kleine Wereld op 
bezoek bij de klompenmakerij

GEMEENTE VOORST.- In het kader van het thema Vroeger en Nu zijn de 
leerlingen van groep 5 naar de klompenmakerij aan de Wilpse Dijk geweest. 
Met verbazing hebben ze gekeken hoe de klompenmaker het blok hout wist 
om te toveren  in een klomp. Het was een bijzonder leerzame activiteit. 

Vrouwen 
van Nu
WILP.- Donderdag 15 februari is 
de afdelingsavond van de Vrou-
wen van Nu. Deze avond is Sigrid 
Landman uit Elburg te gast. 

Ze zal een lezing houden over  au-
tisme. Veel mensen hebben wel ie-
mand in hun omgeving die hier ook 
mee te maken heeft. Sigrid, haar 
man en hun kind zijn alle drie au-
tistisch. 
Tijdens haar lezing zal ze vertellen 
wat dit in het leven zoal betekent en 
hoe je ermee om kunt gaan. Belang-
stellenden die de avond willen bij-
wonen zijn welkom vanaf 19:45 uur 
in dorpshuis De Pompe. 



 
 
 

 
 

 

ELKE WERKDAG GEOPEND V.A. 7.00 UUR!!! 
 
 

“LIMBURGIA” 

 

Yoghurt 
Bosvruchten 

vlaai 

7,95 

 

 

GRATIS gesneden  
in 10 - 12 punten 

Donderdag - vrijdag 
en zaterdag 

Punten festival 

1,50 per punt 
Keuze uit 

American cookies 
Red velvet cake 

En tiramisu taart 

Duistervoordseweg 9 - Twello 
Tel. (0571) - 28 00 45 

Aanbiedingen geldig tot 25 februari 

 

   

Elke dag = Op = op 

Zonnenbergstraat 46a  7384 DL Wilp  T 055 - 323 12 63  
F 055 - 323 20 50  info@bonhof.com

Eerst naar Bonhof...

Diverse machines!
Shovel

Schaarhoogwerker
Aanhangwagen hoogwerker

Autohoogwerker
Springkussen

Rolsteiger
Minikraan

TE HUUR

Professionele

machines ook voor

PARTICULIEREN

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARS

Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

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

Diner aan huis in de
gemeente Voorst

vanaf €8,00

PUNTJES

Tweet van de week: Als 
mensen naar hun eigen wind-
turbine kijken, is het idee van 
horizonvervuiling meteen weg. 

Surf naar: Voorst.pvdA.nl

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

14 10 10 86 of 06 51 93 44 38.

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

13456651

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

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

bertpetersbouw.nl

Mulder Orthopedie voor uw steunzolen en sportzolen. Kin-
dersteunzolen v.a. E90,00 steunzolen volwassenen v.a. E147,50 

sportzolen v.a. E147,50. Bel voor een afspraak of vrijblijvend 
advies 06-14375736 www.mulderorthopedie.nl

Jonge Wyandotte krielkippen 
± 5 mnd. Meerdere kleurslagen. 
Brummen, tel. (0575) 56 25 66

Beukenhaag meidoorn, bos-
plantsoen, laurier, hedera, taxus, 

bomen, fruitbomen, hazelaar. 
www.kwekerijhetveld.nl, 

Veldweg 50, Klarenbeek. (055) 
301 14 51 / 06 51 55 48 27

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

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 06-

51607885 Twello.

GEZOCHT: VAKANTIE EN/OF 
ZATERDAG HULPEN. Ben jij tus-
sen de 15 en 18 jaar oud en heb 
je zin om ons te komen helpen 

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

Grote tweedehands winkel in 
Klarenbeek, koopzondag 18 
febr. open 11.00 - 16.00 uur 

aan de Molenweg 4.

volg ons ook 
op social media 

www.voorsternieuws.nl

Buurman 
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, 
www.buurmantwello.nl

2.95 5.00

4.25

3.003.00

Twellose ham
uit eigen worstmakerij

Stamppotbuffet of ander buffet 
we maken het voor elkaar. 

Kijk op www.buurmantwello.nl

Grillworst naturel
vers uit onze grill

Grillworstsalade
uit eigen keuken

Hachee
ouderwets lekker

Erwtensoep
uit eigen keuken

15 t/m 19 februari 2018

100 gram 400 gram

1 liter

stuk 200 gram

Twellose ham Hachee

Erwtensoep
uit eigen keuken

1 liter

Shoarmahaasjes

195

Heerlijke varkenshaas met

shoarmakruiding en warme

knofl ooksaus.

100 gram

ErwtensoepErwtensoep

95

Shoarmahaasjes

Met onze 
GildeTrophy 
zet u eens iets 
anders op tafel...

3.25

6.95

1.85
Lekker tussendoor

Gebakken gamba’s

Ovenschotel 
kabeljauw

Veiling vers

Scholfi let

per stuk

100 gram

portie

Schoonmaakhulp gevraagd op 
Landgoed Klarenbeek Informatie 

kunt u inwinnen bij:  
R.Krepel 06-28738992 of via: 
info@landgoedklarenbeek.nl 

t.a.v. mevr. R.Krepel

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

www.vanheesversmarkt.nl

Hollandse appels
 2 soorten

Witlof

Spitskool heel

2 kilo

kilo

per stuk

2.99

0.99

0.79

Citroenen 6 stuks 1.49

Salade van de weekSalade van de weekSalade van de week
appel fris salade

Nog even genieten : creta sinaasappels

200 gram 1.49

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT
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Voor Voorst! Lokaal Liberaal

Ans van Amerongen – Ruud Kooij – Emiel de Weerd – Gerrit Schimmel 
Toon Rutgers – Ans Tiemens - Gerard D’Hert

Waarom Lokaal Liberaal?
Lokaal Liberaal: VVD-Liberaal 2000. Vanuit onze sterke lokale wortels zijn wij er voor alle 
Voorster burgers en ondernemers. Onze aanpak kenmerkt zich door transparantie, daadkracht, 
positieve instelling, sociaal zijn en financiële zekerheid. Bouw met ons mee! Voor Voorst.

Onze plannen voor 2018 – 2022:  www.Liberaal2000VVD.nl
Actualiteiten:     https://www.facebook.com/VVDLiberaal2000/
Contact:    a.vanamerongen@voorst.nl

“wegens carnaval dit jaar geen valentijnscadeau, 
ik ben te brak om nog te beseffen of ik single ben of in een relatie!”

VALENTIJNSDAG

WEKELIJKSE COLUMN RENSKE KRUITBOSCH

Ik sta daar dus 
in die drogist me 

ineens af te vragen 
of ik ook een klein 

flaconnetje, komt ‘ie: 
antibacteriële gel 
meenemen moest. 

Ikke! 
Antibacteriële gel! 

MINI KOFFER BV
Op het moment dat u deze column leest, hang 
ik net zo’n beetje boven Nederland. In het 
vliegtuig.  Ik zeg het er maar even bij. Waar 
ik heen ga? Naar huis. Ik ben van zaterdag 
tot en met vandaag een paar dagen ertus-
senuit gehopt. Wat begon met ‘Het is wel 
lekker even een dagje weg te gaan’ liep bin-
nen een viertal minuten uit op ‘Marokko of 
Portugal?’. U kent het wel. Net als dat ome 
Kees zijn verjaardag ieder jaar maar heel klein 
viert en uiteindelijk het hele Grolsch personeelsbe-
stand op teamuitje kan van de afname 
van het festival dat gehouden wordt bij 
ome Kees in de tuin voor zijn verjaar-
dag. Dat soort uit-de-hand-loperij. Of 
het hele één-wijntje-in-de-kroeg-prin-
cipe. Hoepel op, man. Iedereen weet 
dat zodra je tong het met alcohol ge-
vulde glas streelt, het hek van de dam 
is. Sterker, ineens is die dam in geen 
velden of wegen meer te bekennen. 
Dat soort.
Goed, ik dus naar Marokko. Ik hoor 
u denken: poeh, poeh, kan niet op 
daar, hè? Voor een columnistje? 
Well, de grap is dat ik dus niet al-
leen columns schrijf. Ik heb ook een 
tekst- en communicatiebureau. Dat 
terzijde. Het is dus allemaal helemaal niet zo duur. Ik maak daar zelfs een 
sport van. Ik ben verre van gierig, maar ik vind het mooi slim te reizen. Voor 
2 meier vloog ik heen en terug. Kan niet wachten tot Lelystad Airport meer 
vluchten gaat aanbieden, dan kan ik over mijn eigen landgoedje nog che-
aper op vakantie. Heerlijk lijkt me dat. Pleur ik wat graan uit de boeing om 
de kippen last minute te voeren en moedig ik de jongens van V&L vanuit 
mijn budgetvliegtuigje ook nog even aan. Ik tel wat herten in de bossen en 
check zwijnen op de Veluwe. Enig lijkt me dat. 
Vlak voor vakantie gaan mensen rare dingen doen. Mijn moeder deed dat 
vroeger al en tot mijn grote schrik begin ik ook debiel te doen zodra de 
vliegdatum nadert. Mijn moeder was altijd vreselijk zenuwachtig aan het 
doen voor een trip. Het hèle huis werd met tandenborstel en bleek ge-
schrobd en de bedden werden afgehaald. Ik vind dat hilarisch. Waarom 
doe je dat? Je gaat weg! Het is toch nog lekkerder weggaan als je hele huis 
een grote bliksemse zooi is die je verlaten kunt? ‘Dat is zo lekker thuisko-
men,’ was het standaard antwoord. Maar je gaat toch niet op vakantie om 
lekker thuis te kunnen komen? Je moet die laatste dag op vakantie kermend 
en snikkend die boeing richting Lelystad in stappen. En niet alleen omdat 
je naar Lelystad vliegt, da’s al erg, maar je moet janken omdat je weet dat je 
weer in je eigen bende terecht komt. Voelt die vakantie dubbel zo lekker!
Voor ik het wist stond ik zelf panisch rond te hupsen in de drogist. Ik had 
een vaccinatieshotje bij de dokter gehaald en die raadde me loperamide 
(diarree-stopper) en ORS aan. Je weet maar nooit. Nee, ik weet het ook 
nooit want iedere twee jaar koop ik weer dezelfde riedel aan zogeheten 
‘reisapotheek’ en iedere twee jaar gooi ik het even hard weer ongebruikt in 
de prullenbak. Lariekoek.
Ook zoiets! Voor de vakantie ga ik achterlijke dingen kopen die ik door-
gaans nooit gebruik en die in klein verpakking ineens 16x keer hun waarde 
hebben verdubbeld. Wel ‘ns opgevallen? Dat die mini-units duurder zijn 
dan een grote flacon? Ik denk dat die slimmeriken samenwerken met de 
vliegmaatschappijen, die op hun beurt weer 35 euro extra per koffer in het 
ruim vragen. De mini-verpakkingen-directeur en de vliegtuigen-directeur 
golfen samen, wat ik je brom. Die hebben aandelen in elkaar. Ik weet het 
zeker. Het is één grote vlieg-maffia daar samen. Gelukkig breidt Schiphol 
uit en kunnen we goedkoper vliegen vanaf Lelystad. Van het overgebleven 
geld kunnen we dan miniverpakkingen of kofferruimte kopen. Opgelost 
alle problemen, toch?!
Ik sta daar dus in die drogist me ineens af te vragen of ik ook een klein fla-
connetje, komt ‘ie: antibacteriële gel meenemen moest. Ikke! Antibacteriële 
gel! Toen ik het flaconnetje in m’n handen had brak het zweet me uit. Ik 
trap er ook in! Ik word ook zo! Ik ben een vakantie-gek. Op het moment dat 
de rolkoffer van zolder wordt gehaald denken we dat zodra we dat vliegtuig 
in stappen we nooit meer een winkel zullen tegenkomen. Alles moet mee. 
Zelfs de watjes gaan nog van het vaste merk mee en de pillen loperamide 
zijn niet aan te slepen. Nog nooit een Marokkaan met diarree gezien? Dat 
klinkt dan weer als het begin van een mop. Enfin. We slepen werkelijk àl-
les in onze handbagage mee. Zo avontuurlijk zijn we. Ja, wij Nederlanders 
weten wel wat leven is! Ruig en op het randje, dat zijn we!
Aangekomen bij de kassa reken ik alleen een pakje kauwgom en een nieu-
we mascara af en voelde ik me een ongelooflijke rebel. Wat een avonturier! 
Wat een furore. En dat allemaal in de drogist in Twello. Bij het van huis 
gaan vorige week heb ik zelfs nog even een paar jassen op de grond gemikt 
en extra afwas laten staan. De tandenborstel liet ik opzettelijk thuis. Ik heb 
Lelystad Airport helemaal niet nodig. Ik vlieg zelfs zonder koffer als het 
moet. Ik ben ruig. 
RK

Spellenfeest bij 
Zonnebloem afdeling Twello-Zuiderwijk
TWELLO.- Op dinsdag 6 februari 
stond in de kantine van sv Voorwaarts 
een spellenfeest gepland. Ondanks 
de griepepidemie viel het aantal af-
zeggingen erg mee. Het 50 koppig ge-
zelschap werd ontvangen met koffie 
en een lekkere plak cake. Na de koffie 
kon men zich uitleven met de vele 
uitgestalde spellen. Variërend van 
mens-erger-je-niet  tot schaken, van 
rummikuppen tot klaverjassen, van 
ganzeborden tot vier-op-een-rij en 
natuurlijk niet te vergeten het popu-
laire sjoelen. Tussendoor konden de 
gasten en vrijwilligers genieten van 
een drankje en een warm bittergar-
nituur en waren de advocaatjes met 
slagroom bijna niet aan te slepen.  Na 
al het “spelgeweld” kregen de gasten 
toch wel wat honger. Gelukkig pre-
senteerde Brigitte Postma, eigenares-
se van “Eten met gemak Stedendrie-
hoek”,  geassisteerd door haar zus 
Magda een overheerlijke proeverij. 
De gasten kregen 3 gerechten om te 
proeven. Hete bliksem met gehakt, 
rode kool met runderhachee en nasi 
met kipsaté. Dit zijn slechts drie ge-
rechten uit een keuze van ruim 4000 
gerechten, die uiteraard variëren per 
seizoen. Ook was er rekening gehou-
den met de gasten die gebruik moeten 

maken van een of meerdere dieëten. 
De organisatie heeft de beschikking 
over ruim 25 diëten. De gasten en de 
vrijwilligers waren in elk geval lo-
vend over de geboden kwaliteit. Het 
hele feest kon natuurlijk niet worden 
afgesloten zonder toetje. Dit was een 
overheerlijke chipolatabavarois. Na 
het toetje sloot Ron Ehlebracht het 
feest af met uiteraard bedankjes aan 
een ieder die dit feest tot een succes 
heeft gebracht. Als laatste werden de 

“vaste” barmannen van Voorwaarts 
bedankt. Zij staan elk feest van de 
Zonnebloem Twello Zuiderwijk weer 
klaar om de gasten van een natje en 
een droogje te voorzien.
Gerrit Bosch onze vaste Zonnebloem 
fotograaf heeft weer prachtige foto’s 
gemaakt. De foto’ s van dit geslaag-
de spelfeest kunt u zien op ; http://
www.flickr.com/photos/regiovoor-
stzonnebloem in het album: 180602 
Spelochtend Zuiderwijk”

Zijactief de Vecht
DE VECHT.- Woensdag 21 febru-
ari komt Johanna Reurdink op be-
zoek om ons iets te vertellen over 
de huisslachtingen van vroeger. 
De rituelen en gebruiken. Deze 
avond heet dan ook “slachtvisite”.

Vroeger ging men in de buurt “vet-
priezen” de dikte van het spek werd 
gekeurd. En daar kwam ook een ste-
vige borrel aan te pas. Tegenwoor-
dig zijn het meer vleesvarkens die 

geslacht worden. Dus vetpriezen 
hoeven we niet te doen maar er kan 
wel geproefd worden. Ze zal ver-
schillende producten meebrengen. 
De opbrengst van deze avond gaat 
naar de Historische Vereniging Oud 

Noordijk in Neede Berkelland.Deze 
vereniging stelt zich tot doel: het his-
torische en culturele erfgoed van de 
buurtschap Noordijk te bewaren.We 
hopen veel dames te verwelkomen.
De avond begint om 20.00 uur en 
even voor die tijd is er koffie /thee. 
Locatie de Groot.Introducees zijn 
welkom.

Open dag
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

Veilingstraat 22 - 7391 GM Twello
Telefoon 0571 - 27 44 94
twello@bieze-makelaars.nl

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

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

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

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

NIJBROEK, Middendijk 3

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

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4

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

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21

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

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

VOORST, Enkweg 36

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

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Raccordement 116

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

WILP, Grotenhuisweg 40

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

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

WILP, Enkweg 14A
Interesse in een nieuwe woning? 

De NVM Open Huizen Dag op 

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt deze woningen  

zonder afspraak vrijblijvend 

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

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

Heb je verhuisplannen?
Of nog niet, maar wil je wel 
weten wat het beste is in 
jouw situatie? 

Oriënteren op de mogelijk-
heden heeft hoe dan ook tijd 
nodig en antwoorden op een 
aantal vragen. 

Bel voor een vrijblijvende 
afspraak!

http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem
http://www.flickr.com/photos/regiovoorstzonnebloem


Grieks Restaurant en Tapas
Michiel de Ruyterstraat 16,  7391 CV Twello
info@mykonostwello.nl
www.mykonostwello.nl

Openingsti jden:
Dagelijks open van 17:00 t/m 22:00 uur

Reserveer nu: 
info@mykonostwello.nl of 0571-298132

Dagelijks open van 17:00 t/m 22:00 uur

Jan van Gilsestraat 8 
Deventer

(085) 002 13 04www.griekenlandexperts.nl

2e prijs 50,- dinerbon. 3e prijs een fl es Griekse wijn

Bij het keuze menu ontvangt u een lot, hiermee 
maakt u kans op een vakanti e naar Griekenland!

                                           De trekking vindt plaats in september 2018

OP VAKANTIE NAAR 
GRIEKENLAND

VOOR 2 PERSONEN T.W.V. 1200,-

excl. 
drankjes

3 GANGEN 
KEUZE MENU 22.50

www.griekenlandexperts.nl

Vraag naar de voorwaarden

OP DIVERSE VLOEREN
20% KORTING

Actie geldt van 19 februari t/m 3 maart 2018

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Engelenburgstraat 2 - 7391 AM  Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Uw partner in autoschade:

Vaassen

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

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

70-Tons weegbrug

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

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

www.multioneservice.nl
Mechanisatie Service Veluwe BV • Koppelstraat 4 • Twello • 0571 794515

Heer Brouwer (Twello) is laaiend enthousiast,
heeft meteen een volgende huur afgesproken. 
“Het is een machtig mooie machine, waarmee 
ik met groot plezier een hele dag werk. En aan 
het einde van de van de dag is het verbazend 

hoe weinig brandstof hij verbruikt heeft.”

De Matterij
  Meubelstoffering

Showroom/werkplaats 
    Rijksstraatweg 47 
     7391 MH  Twello 

    www.matterij.nl  
      info@matterij.nl

Bel voor een vrijblijvende offerte: 

   0571-272334    

  

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

 

 * Klassiek en modern  
 * Caravan bekleding 
 * Kussens maken 
 * Reparaties/vullingen 
 * Leer reparatie 
 * Biezen en webbing 
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Voor opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello
Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello

Aanleveren redactie

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

TWELLO/TEUGE
Renske Kruitbosch
Boevenbrinkstraat 3a
7396 PA  Terwolde
Tel. 06 50 68 07 51
renske.kruitbosch@
gmail.com

KLARENBEEK
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

TERWOLDE/NIJBROEK
DE VECHT/WELSUM
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

BUSSLOO-POSTERENK
WILP/WILP ACHTERHOEK
DE HOVEN
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com

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

Acquisitie
Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Inleveren advertenties voor maandag 10.00 uur
Inleveren redactie voor zondag 12.00 uur

Klachten 
over bezorging:
All-Inn verspreidingen 

Tel. (0571) 27 41 37
klachten@verspreidingen.nl

www.cdavoorst.nl

Mijn naam is Veronique Groothuis Beijer. Na 
18 jaar in de gemeente Deventer te hebben 
gewoond ben ik in 2012 verhuisd naar Wilp. 
De gemeente Voorst wil de burger meer laten 
participeren bij de besluitvorming rondom 
belangrijke thema’s. Politieke besluiten hebben 
veel invloed op het dagelijkse leven van men-
sen, niet alleen besluiten van de centrale over-
heid maar ook besluiten van de lokale politiek. 
Zeker in onze snel veranderende samenleving 
waarin de centrale overheid taken verschuift 
naar en meer gevraagd en verwacht wordt van 
de lokale overheden. Dat betreft in het bijzon-
der het sociaal domein (Participatiewet, WMO). 
Het is duidelijk dat een groeiend aantal mensen 
niet meer mee kan komen en ondersteuning 
verdient. Mijn drijfveer om raadslid te willen 
worden sluit daarbij aan; ik wil graag de politiek 
dichter bij de burger brengen en de mensen die 
zich nu niet gehoord voelen een stem geven. 
Graag lever ik een bijdrage aan het verkleinen 
van sociale ongelijkheid: goede zorg, betaal-

bare woningen, behoud 
van voorzieningen en 
leefbaarheid in de kleinere 
kernen zijn enkele van de 
vele onderwerpen waar-
voor ik me in wil zetten. 
Samen iets bereiken; het 
met elkaar oneens zijn en 
toch samen een oplossing 
vinden. Dat betekent af en 
toe ook eens een stevig 
debat, maar altijd met 
respect en met het belang 
van Voorst, de inwoners 
en ondernemers voor 
ogen.

Margret Suelmann, Jürgen Wolff van Wülfing,
Ramón Arcos Aguilera, Jan Wessels, 

Bert van de Zedde, Willy Gooiker, 
Veronique Groothuis

PCOB en KBO Twello gaan opnieuw op reis
TWELLO.- De samenwerking tussen 
de PCOB en KBO in Twello groeit. 
Vorig jaar mei trokken ze samen op 
door een geslaagde 5 daagse reis te 
maken naar Willebadessen. In Sep-
tember j.l. organiseerde de stuur-
groep KBO/PCOB een gezamenlijke 
seizoensopening waar Kees Bos een 
zeer gewaardeerd optreden verzorg-
de. Nu is besloten opnieuw samen 
op reis te gaan in de periode van 
maandag 7 t/m vrijdag 11 mei a.s. 
Dit keer is hotel Am Wall in Soest 
in de deelstaat Nordrhein Westfa-
len, op ± 220 km. van Twello het 
reisdoel. Het verblijf is op basis van 
“Alles inclusief”, dat wil o.a. zeggen 
dat diverse drankjes gratis zijn van 
17.00 – 24.00 u. ’s Avonds is er al-
lerlei vertier.
Overzicht van het excursieprogram-
ma in beknopte vorm:
Maandag 7 mei: We reizen via het 
schattige stadje Tecklenburg, waar 
de lunch gebruikt wordt, naar Hotel 
Am Wall. Daar wordt het gezelschap 
om 17.00 uur  ontvangen met een 
welkomstcocktail, waarna het diner 
geserveerd wordt.
Dinsdag 8 mei: Wandeling door 
Soest o.l.v. een Nederlands spre-
kende gids, vervolgens lunchen in 
het hotel. Daarna een bezoek aan het 
Hermannsdenkmal in Detmold.
Woensdag 9 mei: Bezoek aan Win-
terberg en de Kahler Asten (hoog-
ste berg van Sauerland); daarna een 
huifkarrentocht met eindbestem-
ming Winterberg, waar voldoende 

tijd is voor een terrasje of shoppen. 
Donderdag 10 mei: In de ochtend is 
iedereen vrij om zelf iets te onder-
nemen.
’s Middags vertrek naar Bad Sassen-
dorf. Dit prachtige kuuroord is van 
oudsher zoutboerendorp en tegen-
woordig een erkende mineraal- en 
kuurplaats.
Vrijdag 11 mei: Voordat de thuisreis 

aanvaardt wordt, wordt er een stop 
gemaakt bij villa Hügel in Essen, de 
voormalige woning van industrieel 
magnaat Alfred Krupp.
De reis wordt afgesloten met een 
diner bij een restaurant in de buurt 
van Twello
Leden van de KBO en PCOB zullen 
via hun cluborgaan vernemen waar en 
wanneer zij zich kunnen aanmelden.

Spreekuur 
Klarenbeeks 
Belang in MFC
KLARENBEEK.- Het bestuur van Kla-
renbeeks Belang houdt maandelijks 
voorafgaand aan haar vergadering 
een spreekuur voor de bewoners van 
Klarenbeek en omgeving. Tijdens dit 
spreekuur kan een ieder terecht voor 
informatie, vragen of ideeën over al-
lerlei onderwerpen. Klarenbeeks Be-
lang houdt zich bezig met alle zaken 
die het belang van het dorp betreffen. 
De website www.klarenbeeksbelang.nl 
informeert hierover en geeft de stand 
van zaken weer in al deze projecten. 
Ondanks deze informatie is en blijft 
het persoonlijke contact tussen de 
Klarenbeekse burgers en het bestuur 
van de belangenvereniging van grote 
waarde. Het eerstvolgende spreekuur 
is op 21 februari van 19.30 tot 20.00 
uur, in de bestuurskamer van het MFC 
Bosweg 12. En alvast voor uw agenda 
de jaarvergadering staat gepland voor 
donderdag 29 maart. 

Zonnevlek

SAMENWONEN IN VERBAND MET 
MANTELZORG? DE JURIDISCHE 
ÉN FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
WORDEN VAAK ONDERSCHAT.
Er is een groeiende groep Nederlanders die anderen, vaak vader of 
moeder of beide ouders, helpen bij de dagelijkse zorg. Een deel van 
deze groep kiest er zelfs voor om samen te gaan wonen. Op deze 
wijze is vierentwintig uur per dag toezicht en zorg mogelijk, wordt er 
reistijd bespaard, is er meer dagelijkse aanspraak mogelijk en kan de 
zorg zo goed mogelijk worden verleend. Veel mensen weten echter 
niet dat deze vorm van samenwonen grote juridische en financiële 
consequenties heeft. Het is dus van belang om daar aandacht aan 
te besteden. Als u bijvoorbeeld uw ouder in huis neemt, dan kan het 
zijn dat u minder hypotheekrenteaftrek krijgt, omdat een deel van 
uw huis niet langer door u wordt bewoond maar door uw ouder. Er is 
dan voor een gedeelte van de woning geen sprake meer van eigen 
woning als bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. In het geval 
de woning is belast met een hypotheek is er meestal toestemming 
van de bank nodig als u iemand voor langere tijd in uw huis laat 
wonen. Komt uw ouder niet bij u in huis wonen maar overweegt 
u gebruik te gaan maken van een mantelzorgwoning dan is het 
volgende van belang. Een mantelzorgwoning is een woning op het 
terrein van iemand die zorg nodig heeft of van iemand die de zorg 
verleent. De mantelzorgwoning wordt bewoond door de zorgverlener 
of door diegene die de zorg ontvangt. Er kan een mantelzorgwoning 
in de tuin worden geplaatst. Ook is het mogelijk een aanbouw aan 
uw huis te laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage 
of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning. 
Het is het belangrijk om af te spreken wie de kosten van 
die mantelzorgwoning op zich neemt. Gaat u in uw tuin een 
mantelzorgwoning laten bouwen voor uw ouder? U wordt dan 
eigenaar van de mantelzorgwoning door de wettelijke regeling van 
natrekking, ook als uw ouder de bouw of de plaatsing van deze 
mantelzorgwoning betaalt. En bij overlijden van uw ouder valt deze 
woning dus niet in de erfenis. Een eventuele vordering die hierdoor is 
ontstaan wel. Hoe om te gaan met deze vordering? Geeft dit financiële 
problemen als u de waarde moet vergoeden aan de nalatenschap van 
uw ouder? Hoe groot is de vordering? Is de vordering gelijk aan het 
geïnvesteerde bedrag of is de vordering gelijk aan de restwaarde van 
de woning? De mantelzorgwoning mag namelijk worden bewoond 
tot de mantelzorg stopt. De mantelzorgwoning dient daarna zo 
aangepast te worden dat deze niet meer bewoond kan worden. Dit 
kan aanleiding zijn voor een ruzie met de (andere) erfgenamen. De 
notaris  kan u helpen met een zogenaamd ‘samenwooncontract’. In 
zo’n contract worden duidelijke afspraken gemaakt tussen ouder en 
kind over de samenwoon-situatie. Zo wordt er geregeld wie welke 
kosten betaalt en wat uw rechten zijn als de samenwoon-situatie 
eindigt door bijvoorbeeld overlijden.Daarnaast wordt gekeken naar 
de positie van de andere kinderen en wat er verder geregeld moet 
worden, bijvoorbeeld in een testament, om conflicten in de toekomst 
te voorkomen.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

Het oppervlak van de zon kent donkere vlekken, zonnevlekken ge-
naamd. Het aantal zonnevlekken is een maat voor de activiteit van 
de zon: hoe meer er te zien zijn, hoe actiever de zon. Een actieve zon 
produceert korte explosies van energie waarbij geladen deeltjes vrij-
komen. Als die deeltjes de aardse atmosfeer binnendringen kunnen 
ze poollicht veroorzaken. De kans op poollicht is het grootst in jaren 
met veel zonne-activiteit. Uit onderzoek op het KNMI blijkt dat de 
waargenomen opwarming in de eerste helft van de 20e eeuw gro-
tendeels verklaard kan worden uit een combinatie van een afname 
van vulkaanactiviteit (vulkanen hebben een koelend effect) en een 
toename van de zonne-activiteit, louter natuurlijke oorzaken dus. In 
de tweede helft van de 20e eeuw is de temperatuur nog veel sneller 
opgelopen. De gemiddelde zonne-activiteit is in deze jaren echter 
amper veranderd, maar sinds 1960 vonden enorme vulkaanuitbar-
stingen plaats. Mede daaruit blijkt dat menselijke activiteiten in be-
langrijke mate de oorzaak zijn van de warmer wordende wereld, met 
name vanaf het midden van de twintigste eeuw.

We gaan weer wat kwakkelen.
We hebben verleden week toch nog even kunnen schaatsen op som-
mige ondergelopen stukken uiterwaarden. Lang mocht het niet du-
ren want we gaan nu weer over naar kwakkelwinterweer.
Donderdagochtend hebben we al weer te maken met regen die in de 
middag overgaat in buien.
De temperatuur loopt op naar  7 graden.
Vrijdag heeft de zon het weer voor het zeggen met nog een enkele 
wolk als concurent bij dan 6 graden.
Zaterdag is het droog maar de zon heeft het moeilijk bij dan 6 gra-
den.
Zondag echter weer zon bij dan 7 graden.

Mark Wolvenne, 
Terwolde



Uit eigen bakkerij

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Olympisch oranje brood
Een heerlijk broodje gevuld met o.a. rozijnen, appel, 
abrikoos, ananas en diverse andere fruitstukjes 
met een mooie oranje topping van 3.49 voor

Maqui olympic
Kwarkbolletjes met cranberries (in de vorm 
van de olympische ringen) van 2.10 voor

Binnendijks goud
Een heerlijk meergranen broodje
van 1.50 voor

Kampioentjes
uit eigen bakkerij ons heerlijk krokante 
kruidige meergranen broodje

Mixed donuts
Onze eigen olympische ringen
(5 verschillende smaken in 1 doosje)
van 2.50 voor

3.00

1.75

1.25

1+1 gratis

2.25

Geldig van woensdag 14 februari t/m
eind van de gehele olympische spelen.
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De online veilingwebsite Catawiki is de snelst groeiende onderneming van Nederland. 
Daardoor gaan zij binnenkort verhuizen naar het voormalige pand van ABN AMRO.  
Van Dalen Installatietechniek B.V. is verantwoordelijk voor de verduurzaming  
van alle installaties. Een mooie opdracht waar we trots op zijn!

Christelijke gemengde zangvereniging 
Oefening en Stichting huldigt trouwe leden
NIJBROEK.- De Chr. Gem. Zang vereniging “Oefening & Stichting” uit 
Nijbroek hield dinsdag 6 februari haar jaarlijkse leden vergadering in 
dorpshuis “de Arend”. 

Na de punten van notulen en jaar-
verslag met bestuursverkiezing 
volgde de huldiging van trouwe le-

den. De vereniging bestaat al meer 
dan 80 jaar en dan krijg je dat leden 
ook al lang bij de vereniging zijn. Dit 

jaar waren dat 3 leden. Aart Berends 
was al 45 jaar lid en daarbij ook al 
11 jaar penningmeester van het koor. 
Dat hij een goede penningmeester is 
blijkt wel uit het feit dat, als hij alle 
penningmeesterschappen in de Nij-
broekse gemeenschap op een rij zet, 
al meer dan 65 jaar penningmeester 
is geweest voor diverse verenigin-
gen, soms wel voor 3 verenigingen 
tegelijk. Hij heeft dat altijd prima 
uit elkaar weten te houden en kreeg 
daarvoor van de voorzitster een fles 
Jägermeister aangeboden (zijn favo-
riete drank “Kroep eulie” door hem 
genoemd). Jo Dijkgraaf- van Asselt 
was maar liefst 50 jaar lid en zij oe-
fent haar sopraan partij ook thuis 
door. Zij heeft ook haar man Jan zo-
ver gekregen dat hij al enige jaren 
een behoorlijke versterking bij de 
tenoren levert.  Jo kreeg de gebrui-
kelijke badhanddoek met daarop ge-
borduurd: “50 jaar O & S Nijbroek”. 
Jannie Konijnenberg- Prins was 
maar liefst 55-jaar lid. Vroeger toen 
ze in Nijbroek woonde kwam ze al-
tijd op de fiets en sinds ze in Vaas-
sen woont werd ze altijd door haar 
vorig jaar helaas overleden dochter 
Annie meegenomen (zij is ook 43 
jaar lid van het koor geweest). Te-
genwoordig wordt ze door andere 
leden van het koor meegenomen. Zij 
vond het echter nu tijd om afscheid 
van het koor te nemen, dit vanwege  
haar hoge leeftijd van 88 jaar en haar 
benen willen niet zo best meer mee. 
Zij zingt nog wel bij het “Speul-
brinkkoor” en het Nijbroekse koor 
hoopt dat ze dat nog enige jaren kan 
blijven volhouden.  Alle jubilarissen 
werden toegesproken door de voor-
zitster en kregen een boeket bloe-
men voor de jaren lange trouw aan 
het koor. 

Zittend: Jannie Konijnenberg-Prins, staand: Aart Berends, 
Jo Dijkgraaf- van Asselt (eigen foto)

Schola Gregoriana in Klarenbeek
KLARENBEEK.- Eind vorig jaar 
werd in deze krant een oproep ge-
daan voor zangers om samen een 
gregoriaans koor te vormen. Inmid-
dels komen elke woensdagavond 13 
mannen uit de regio (van Apeldoorn, 
Doesburg, Arnhem, Epe, Eerbeek, 
Twello, Voorst, Klarenbeek en Oos-
terhuizen) samen in het Boshuis om 
te repeteren voor een eerste optre-
den van deze schola gregoriana. Er 
zijn enkele ervaren schola-zangers 
in de groep, maar ook zangers met 
een andere achtergrond, voor wie 
het gregoriaans een nieuwe ontdek-
kingstocht is. Initiatiefnemer Bart 
Willemsen bestudeert de nieuwste 
inzichten rond het Gregoriaans in 
een meerjarige opleiding en brengt 
deze mee naar de repetities.
Het carnaval is achter de rug en we 
zijn allemaal onderweg naar een 
volgende vrolijke tijd: Pasen. Voor-
afgaand daaraan echter wordt in de 
christelijke traditie eerst de Passie-
week herdacht. Zo zien we vele uit-
voeringen van de Mattheuspassion, 

wordt er op tv via het spektakel The 
Passion het passieverhaal verteld. 
Al gauw ontstond bij de Schola het 
plan voor een Passieproject. 
Waar in de oude kerkliturgie Psalm-
zondag (met de palmpasen-optocht), 
Witte donderdag en Goede Vrijdag 
belangrijke vieringen waren, organi-
seert menig katholieke gemeenschap 
nog één bezinningsmoment ter 
voorbereiding op Pasen, een Passie-
dienst.  Zo organiseert in Klarenbeek 
de pastorale werkgroep deze dienst 
op Goede Vrijdag. De schola studeert 
momenteel een aantal traditionele 
gregoriaanse gezangen in, zoals bij-
voorbeeld het welbekende Ubi Cari-
tas. De gezangen zullen deelnemers 
door de passieweek heen leiden van 
Palmzondag tot aan de herdenking 
van de kruisiging op Goede Vrijdag, 
waarmee zij de lokale dienst zal om-
lijsten.
Deze bijzondere samenwerking 
geeft voor de geloofsgemeenschap 
de dienst een extra tintje en geeft 
de Schola de gelegenheid zich op 

redelijk korte termijn aan het het 
publiek te presenteren met een eer-
ste project. Samen hopen zij zo een 
mooie Passiedienst met vele diverse 
belangstellenden in het Boshuis te 
realiseren op vrijdag 30 maart a.s. 

volg ons ook 
op social media 

www.voorsternieuws.nl

Rode Kruis Deventer
DEVENTER.- Vraagt met spoed chauffeurs M/V voor het rijden op 
onze rolstoelbus.

De werkzaamheden zullen enkele malen per maand voorkomen 
waarbij het accent vooral op de donderdag en vrijdag zal liggen.
Indien u belangstelling hebt om als ” VRIJWILLIGER” deze functie 
te willen uitvoeren vragen wij u via de mail te reageren.

Wij nemen na aanmelding telefonisch contact met u op om nader 
kennis te maken en de functie desgewenst toe te lichten.
email:j.flierman@rodekruis-deventer.nl



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

Gemeentelijke informatie

voorstwijzer

bekendmakingen
Week 07: 14-02-2018

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

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

verzending van het besluit aan de 
aanvrager. 

Voor informatie over een besluit en 
de datum van verzending van het 
besluit kunt u bellen met 0571-27 
99 11. Omdat een bezwaarschrift 
geen schorsende werking heeft, 
kan ook een verzoek tot een voor-
lopige voorziening worden ge-
richt aan: de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Gelderland, 

Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.

 Maandag 19 februari 2018 vindt 
er een mandaatvergadering van 
de welstandscommissie plaats.

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

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 
wordt bekend gemaakt op www.
voorst.nl en aan de balie Vergun-
ningen en Handhaving.

Conform artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Als u aanwezig wilt zijn, dan ho-
ren wij dat graag van u. 

Houdt u er als derde belangheb-

bende ook rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een wel-
standsvergadering.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

de Oude Ziele 3 in Twello Ontsteken paasvuur op 1 april 2018 vanaf 21 uur Vergunning verleend* BW-2018-0022

Dijkhuizenweg 60 in Nijbroek Verkopen loten vanaf april 2018 en tijdens dorpsfeest 
op 18 augustus 2018

Vergunning verleend* BW-2018-0020

Hoek Meermuidenseweg-Terwoldseweg in Twello Ontsteken paasvuur op 2 april 2018 vanaf 21 uur Vergunning verleend* BW-2018-0025

Kerklaan 2A en omgeving in Twello Avondfietsvierdaagse 2018 van 4 t/m 7 juni 2018 van 
18.30-21 uur

Vergunning verleend* BW-2018-0016

Koperdijk in Klarenbeek Ontsteken paasvuur op 1 april 2018 van 19-1 uur Vergunning verleend* BW-2018-0023

Vaassenseweg in Terwolde Koningsdag 2018 op 27 april 2018 van 8-20 uur Vergunning verleend* BW-2018-0021

Veilingstraat 10 in Twello Spooktocht op 19 februari 2018 van 19-20.30 uur Vergunning verleend* BW-2018-0017

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Ardeweg 2A in Wilp-Achterhoek Vernieuwing bedrijfsruimte Vastgesteld NL.IMRO.0285-7101-VS00

Holthoevensestraat 5 in Wilp Verplaatsing woning Vastgesteld NL.IMRO.0285.20242-VS00

Rijksstraatweg 50A in Wilp Omzetten naar reguliere woning Vastgesteld NL.IMRO.0285.8116-VS00

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 12 in Twello Plaatsen raamkozijn in zijgevel Aanvraag ontvangen SXO-2018-0113

Broekstraat 16N in Klarenbeek Herbouwen woning met bijgebouw Vergunning verleend* SXO-2017-0821

Dernhorstlaan 36 in Twello Kappen 2 eiken Aanvraag ontvangen SXO-2018-0123

Dorpsstraat 27 in Terwolde Vervangen staldeuren en kappen 1 perenboom Aanvraag ontvangen SXO-2018-0118

Enkweg 2A in Wilp Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2018-0106

Goeman Borgesiusstraat 6 in Twello Bouwen erker Aanvraag ontvangen SXO-2018-0119

H.W. Iordensweg naast nr. 63 (kad. TLO B 9466) in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2018-0101

Hietweideweg (naast huisnr. 53) en Wagnerhof (achter 
huisnr. 28) in Twello

Kappen 1 esdoorn en snoeien 1 wilg Vergunning verleend* SXO-2018-0054

Kortenaerstraat 16 in Twello In gebruik nemen pand door De Kruimelkring Ontwerpvergunning SXO-2018-0004

Middendijk 14 in Nijbroek Kappen 1 plataan en 2 essen Vergunning verleend* SXO-2018-0066

Molendwarsstraat 45 in Twello Plaatsen dakopbouw Aanvraag ontvangen SXO-2018-0115

Molenveld 17 in Twello Wijzigen constructie Aanvraag ontvangen SXO-2018-0117

Molenweg 45 in Klarenbeek Kappen 3 eiken en 1 notenboom Vergunning verleend* SXO-2018-0039

Plesmanstraat (kavel 13/fase 1) in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2018-0105

Strausserf (Twellose Beek) in Twello Kappen 1 els Vergunning verleend* SXO-2018-0063

Van Hogendorpstraat 24 in Twello Realiseren aanbouw aan woning Vergunning verleend* SXO-2017-1164

Sloopmelding

Abraham Kuyperstraat 3 in Twello Slopen voormalige kinderopvang Melding ontvangen SXO-2018-0121

Heegsestraat 13 in Terwolde Verwijderen asbest 3 schuren Melding ontvangen SXO-2018-0116

Kadijk 8 in Terwolde Verwijderen asbest 2 schuren Melding ontvangen SXO-2018-0103

Rijksstraatweg 61 in Twello Verwijderen asbest schuur Melding ontvangen SXO-2018-0122

Troelstralaan 3 in Twello Slopen voormalig schoolgebouw Melding ontvangen SXO-2018-0120

Vaassenseweg 22 in Nijbroek Verwijderen asbest van agrarische bedrijfsgebouwen Melding ontvangen SXO-2018-0100

Tijdelijke verkeersmaatregel

Diverse wegen in Klarenbeek Diverse verkeersmaatregelen op 1 april 2018 van 19-1 
uur

Besluit genomen* BW-2018-0023

Diverse wegen in Terwolde Afsluiten voor alle verkeer op 27 april 2018 van 8-20 
uur

Besluit genomen* BW-2018-0021

Dorpsstraat (Noordzijde) vanaf H.W. Iordensweg tot Toren-
weg in Twello

Eenzijdig parkeerverbod op 21 april 2018 van 8.30-15 
uur

Besluit genomen* BW-2018-0010
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 Openbare vergadering gemeenteraad 
 maandag 19 februari
  19.30 uur gemeentehuis Twello

De gemeenteraad debatteert over een onderwerp, dat eerder in een ronde-tafelge-
sprek is besproken:
 Verslag ronde-tafelgesprek van 12 februari 2018 [besluit]
 Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van realisatie zonnepark Voorst, 
 Holtweg 4 [fi naal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk 
dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van 
behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten als het onderwerp besluit-
rijp wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt 
u de ronde-tafelgesprek ken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de 
raadsvergadering gehouden.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl . U kunt deze ook in-
zien via voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) app Politiek Por-
taal Publieksapplicatie.
In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen 

   de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

 Ronde-tafelgesprekken maandag 19 februari

Doel
Op maandag 19 februari 2018 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. 
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde 
onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, als voor-
bereiding op de raadsvergadering van 12 maart 2018.

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wo-
nen. Ook hebt u de mogelijkheid om in de ronde-tafelgesprekken aan de raadsleden 
uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de griffi  e 
hiervoor melden: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Maandag 19 februari 20.15 uur (raadzaal) 

1. Verkeerssituatie H.W. Iordensweg, Twello

Op 7 januari 2018 ontving het college een brief waarin een groot aantal bewoners 
van de H.W. lordensweg en Goeman Borgesiusstraat, de gemeente verzoekt om maat-
regelen te nemen bij de entree van het dorp. Het college heeft overlegd met de groep 
en maatregelen voorgesteld en gaat ervan uit dat met deze maatregelen de snelheid 
op de H.W. lordensweg vanaf de bebouwde komgrens lager wordt. De bewoners heb-
ben de gemeenteraad verzocht hun brief te agenderen en de raad doet dat bij deze.

2. Bebouwde komgrens Wilp-Achterhoek

Naar aanleiding van een verzoek van Algemeen Belang Wilp-Achterhoek (ABWA) om 
de verkeersveiligheid in Wilp-Achterhoek te verbeteren, heeft het college besloten 
tot verkeersmaatregelen op de Ardeweg. Die maatregelen zijn onder meer het instel-
len van maximum snelheden van respectievelijk 30 en 60 km/u en het verplaatsen 
van de verkeerskundige bebouwde komgrens in noordelijke richting. Het verplaat-
sen van de bebouwde komgrens is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

3. Ervaren oneerlijke concurrentie door Pitch&Putt Golf Bussloo

Pitch&Putt Golf Bussloo (PPGB) heeft de gemeenteraad een e-mail gestuurd dat hij 
oneerlijke concurrentie ervaart van het Apeldoornse bedrijf Accres en hij heeft de 
gemeente gevraagd om zijn belangen te beschermen. Hoewel de gemeente Voorst 
formeel geen partij is in dit proces, heeft het college deze zorgen overgebracht aan 
het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn. Uitkomst van dit ge-
sprek is dat de gemeente Apeldoorn op het standpunt blijft dat er geen sprake is van 
oneerlijke concurrentie. En ook de Autoriteit Consument en Markt ziet geen rol voor 
zichzelf hierin, meldt het college in een antwoordbrief aan PPGB.

4. Toekomst onbetaald parkeren Twello

De raad heeft in 2008 ingestemd met de invoering van reclamebelasting voor on-
dernemers in het centrum van Twello en in verband daarmee de Verordening recla-
mebelasting Twello vastgesteld. Met de invoering van reclamebelasting is aan de 
ondernemers de toezegging gedaan dat gedurende een periode van 10 jaar geen 
betaald parkeren zou worden ingevoerd. Het college stelt nu voor tot in ieder geval 
2029 geen betaald parkeren in te voeren. Binnen afzienbare tijd wordt gestart met 
herinrichting van het centrum van Twello, waarbij onbetaald parkeren één van de 
uitgangspunten is. 

5. Leegstaande basisscholen Twello

De fractie van Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over leegstaande 
scholen en hun toekomstige invulling. In deze raadsmededeling beantwoordt het 
college de vragen, die vooral gaan over mogelijke overlast en de toekomstige invul-
ling van deze locaties.

Maandag 19 februari 20.15 uur (trouwzaal)

1. Jongerenwerk door Younger at heart

De fractie van Gemeente Belangen heeft schriftelijke vragen gesteld over het jonge-
renwerk uitgevoerd door Younger at heart (Yah). Met deze raadsmededeling beant-
woordt het college de vragen, die vooral gaan over de zwaarte van de problematiek 
van sommige jongeren die bij Yah komen, de wijze waarop Yah ruimte heeft deze 
jongeren te helpen en of het risico bestaat dat betreff ende jongeren in een grijs ge-
bied belanden. 

2. Kadernota schuldhulpverlening 2018 – 2021

In de raadsvergadering van 25 september 2017 is de Evaluatienota integrale schuld-
hulpverlening vastgesteld. Daarbij heeft de raad de motie ‘Evaluatie schuldhulpverle-
ning’ aangenomen. Op basis van de evaluatienota en de aangenomen motie heeft het 
college een beleidskader voor de aanpak van schuldhulpverlening voor de komende 
jaren opgesteld. 
 
3. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Voorst 2018 en Verordening tot wij-
ziging van de Verordening jeugdhulp gemeente Voorst 2015

De Verordening maatschappelijke ondersteuning en de Verordening jeugdhulp zijn 
op 1 januari 2015 van kracht geworden. Enkele verplichte wijzigingen op basis van 
een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en een uitspraak van de Centrale Raad 
van Beroep (CRvB) moeten nu worden doorgevoerd. Inhoudelijk heeft dit geen gevol-
gen voor de ondersteuning van inwoners.

4. Verzoek gemeente Heerde om toetreding tot regio Stedendriehoek 

De gemeente Heerde heeft het dagelijkse bestuur van de regio Stedendriehoek ge-
vraagd om toetreding tot de regio. Het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendrie-
hoek adviseert in te stemmen met de toetreding van Heerde, maar stelt de raad in 
de gelegenheid een eventuele zienswijze over toetreding van Heerde in te dienen. 
Aan de hand van de (eventueel) ontvangen zienswijzen volgt een defi nitief voorstel. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen. U kunt deze ook inzien via voorst.raadsin-
formatie.nl of via de (gratis) App Politiek Portaal Publieksapplicatie.
In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de  
vergaderingen de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen  

   apparatuur.

 Besluitenlijst raadsvergadering 5 februari

Besluiten 
 Bestemmingsplan Rijksstraatweg 50a, Wilp
 Bestemmingsplan Holthoevensestraat 5, Wilp
 Bommenregeling 2017 
 Controleprotocol en normenkader jaarrekening 2018
 Bestemmingsplan Ardeweg 2a, Wilp-Achterhoek
 Regeling organisatie raadswerk 
 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het pluimvee- en constructie 
 bedrijf Bekendijk 3 Terwolde

 Decentrale Regelgeving en Offi  ciële Publicaties (DROP) en Verordening 
 elektronische kennisgeving gemeente Voorst
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst van 15 januari 2018
 Verslag ronde-tafelgesprekken van 22 januari 2018
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst van 29 januari 2018
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Cleantech Regio TV in aanloop Cleantech 
Tomorrow

In de aanloop naar het Cleantech 
Tomorrow event op 20, 21 en 
24 april in de gemeente Epe en 
de gemeente Voorst, maakt de 
Cleantech Regio een aantal uit-
zendingen mogelijk: Cleantech 
Regio TV. De eerste uitzending 
die zich richt op de hele regio 
kunt hier bekijken: https://www.
cleantechregio.nl/nieuws/512-
cleantech-regio-tv-in-aanloop-
naar-cleantech-tomorrow . Later 
volgen twee uitzendingen die 
respectievelijk op de gastge-
meenten Voorst en Epe inzoo-
men. 

Eerste uitzending
In de eerste uitzending komen 
een aantal bedrijven uit de re-
gio aan het woord die cleantech 
hoog in het vaandel hebben 
staan zoals  Aan de Stegge en 
Van Dalen Installatietechniek in 
Twello. 

Cleantech Tomorrow!
Dit jaar organiseert de Cleantech 
Regio voor de vijfde keer Clean-
tech Tomorrow. Deze vijfde edi-
tie bestaat uit pre-events voor 

de inwoners van de gemeente 
Voorst en Epe op vrijdag 20 april 
en zaterdagmorgen 21 april. De 
zaterdagmiddag is het event op 
vliegveld Teuge voor de inwo-
ners van de gehele Cleantech 
Regio. Een duurzaam festival 
met informatieve stands in het 
‘dorp van morgen’. Presentaties, 
muziek, duurzame hapjes bij 
foodtrucks en veel gezelligheid. 
Dinsdag 24 april is de business-
variant van het publieksfestival 
met onder andere sprekers, in-
formatieve stands, veel netwerk-
gelegenheid, Cleantech Battles, 
succesverhalen van onderne-
mers en er is aandacht voor de 
duurzame inzetbaarheid van 
werknemers. 

Meer informatie:
www.cleantechtomorrow.nl

Verworpen motie
 Motie over aaneengesloten geluidswal Cleantech Icoon A1 van Gemeente Belangen.
De motie is verworpen met 7 stemmen voor (Gemeente Belangen) en 9 stemmen 
tegen (VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks en D66).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl 
Het audioverslag  van de raadsvergadering van 5 februari 2018 
is af te luisteren via voorst.raadsinformatie.nl . Daarvoor hebt u 
tijdelijk Adobe fl ashplayer nodig.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de 
ronde-tafelge sprek ken of een brief of e-mail sturen aan de raad. Het adres van de 
raad is: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
19 februari 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis in Twello
19 februari 20.15 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis in Twello
12 maart 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis in Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informa-
tie over de raadsleden.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffi  er, Bernadette Jansen: 0571-
27 92 17 of rechtstreeks met de raadsfracties. De gegevens vindt u op internet: 
http://www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ en hieronder:

 Edo Horstman, fractievoorzitter Gemeente Belangen, e.horstman@voorst.nl /   
 06-29 16 24 68
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, r.kooij@voorst.nl / 
 06-55 33 52 72
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 
 06-53 67 85 62
 Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, e.nobel@voorst.nl / 
 0571-29 22 13
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl

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

Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 05 71 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing 
vastgesteld

Het Centraal stembureau heeft 
de ingeleverde kandidatenlijsten 
vastgesteld. Deze lijsten kunt u 
tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis inzien bij Pu-
bliekszaken. 

De lijstnummers zijn als volgt 
vastgesteld:

1.   Gemeente Belangen Voorst
2.   VVD-Liberaal 2000
3.   CDA
4.   PvdA-GROENLINKS
5.   Democraten 66 (D66)
6.   Lijst Arend Jansen
7.   Staatkundig Gereformeerde  
 Partij (SGP) 

Expositie van 
Voorst onder de Loep 
De gemeente Voorst denkt dat we vaker 
maatschappelijke problemen kunnen voor-
komen. Het projectteam ʻDe Loepʼ onder-
zoekt met de Voorster samenleving hoe 
dit te bereiken. Kom gratis kijken naar de 
expositie ʻHet verhaal van Voorstʼ en denk 
mee over acties! 

Het verhaal van Voorst
Op 19 levensgrote schemaʼs zijn de oorzaken 
en gevolgen van maatschappelijke proble-
men in onze Voorster samenleving inzichtelijk 
gemaakt. Ze vertellen het verhaal van bij-
voorbeeld schulden, verslaving, eenzaamheid, 
verruwing, dorpen onder druk en mensen die 
hulp nodig hebben maar niet in de zorg terecht 
komen. 

Deze analyseschemaʼs zijn het resultaat van 
interviews met 411 sleutelfi guren, die allemaal 
woon- en/of werkzaam zijn in de gemeente 
Voorst. Lokale en landelijke deskundigen lieten 
daarna hun licht schijnen over de analyse-
schemaʼs en vulden deze waar nodig aan.

Met deze analyse weten we nu aan welke knop-
pen we moeten draaien om vaker problemen te 
voorkomen. Voor iedere knop, de zogenaamde 
ʻinterventiepuntenʼ, komen we met alle betrok-
ken partijen in de samenleving tot acties.

Kom kijken!
De offi  ciële opening is in het Kulturhus 
Jachtlust op dinsdag 20 februari 2018 om 
17.00 uur. Het projectteam De Loep geeft 
daar op vier tijdstippen (16.30, 17.30, 18.30 
en 19.30 uur) de presentatie ʻSamen met u op 
weg naar actiesʼ. In de presentatie, die onge-
veer 30 minuten duurt, geven projectleden een 
toelichting op de vervolgstappen en welke rol 
u kunt pakken in het bedenken van de ver-
schillende acties. 

Expositie 20 februari tot 20 maart
U kunt de expositie ʻHet verhaal van Voorstʼ 
van 20 februari tot 20 maart 2018 op drie 
locaties gratis bekijken:
• Kulturhus Jachtlust (Jachtlustplein 11, Twello) 

– gehele expositie
• Bibliotheek (Marktplein 11, Twello) – een 

selectie van de expositie
• Gemeentehuis (H.W. Iordensweg 17, Twello) 

– een selectie van de expositie 

Voorst 
onder de Loep

Hoe kunnen
we vaker

maatschappelijke
problemen

voorkomen?

www.voorst.nl/onderdeloep
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Elektra installatiesElektra installaties

Gas/Water/SanitairGas/Water/Sanitair

Data installatiesData installaties

CV installatiesCV installaties

DakDak-- en zinkwerkenen zinkwerken Service Service -- OnderhoudOnderhoud

Inspectie Inspectie -- RapportageRapportage

Advies Advies –– BegeleidingBegeleiding

HAMU totaalinstallateur V.O.F.
Kruisakkerweg 10
7391 GA   Twello

www.hamutwello.nl

Jan Willem HartgersJan Willem Hartgers
jwhartgers@hamutwello.nl
06-22368297

Stefan MulderStefan Mulder
smulder@hamutwello.nl
06-52403850

 www.veluwscollege.nl/twello

 

Kookwekkers en 
luizenmoeders 
Ik kan het nét niet over mijn hart verkrijgen om deze 
column te beginnen met: ‘Hallo allemaal, wat fijn dat u er 
bent’, maar feit is dat de serie ‘De luizenmoeder’ een enorme 

hit is. Terwijl half Nederland dubbel van het lachen voor de 
tv hangt, en ‘het lied’ zingt, vragen de kijkcijferdeskundigen 

zich af hoe het toch kómt dat de serie zo’n succes is. Eén theorie 
is dat ‘we’ het zo ‘lekker’ vinden dat er gewoon weer eens foute 

grappen worden gemaakt in een tijd waarin je ieder woord op een 
goudschaaltje lijkt te moeten wegen. Eigenlijk zijn het niet eens grappen. Je laat je 
personages gewoon heel serieus dingen zeggen waarvan je (als scenarioschrijver) 
wel weet dat ze nogal lomp of verkeerd geplaatst zijn, maar ja… het zijn typetjes hé? 
Fictieve personen, acteurs die een rol spelen en dan mág dat! En dan mag je er ook 
gewoon lekker om lachen. Een andere theorie is dat het juist allemaal zo herkenbaar 
is, want het gaat over onderwijs, ouders, leerkrachten en daar hebben we tenslotte 
allemaal, in welke rol dan ook, wel mee te maken (gehad). Ik durf het als ouder en ex-
basisschoolleerkracht bijna niet te zeggen, maar er is nog best verontrustend veel waar 
aan de serie. Leerkrachten die ouders net zo aanspreken als hun klasje, maar die ook, 
ondanks de nodige privéproblemen of weer een nieuw losgetrokken blik goedbedoelde 
onderwijsvernieuwingen altijd maar weer lachend in de deuropening staan. Gezeur 
over lief-en leedbijdragen, sinterklaasvieringen, luizenprotocollen, bedenkelijke relaties 
op de werkvloer, de schoolpleinroddels, ouders die maar blijven zwaaien of hangen na 
de bel. En dan was er die aflevering over het tienminutengesprek. Wie ooit bedacht 
heeft dat zo’n gesprek maar tien minuten mag duren mag Joost weten, maar het 
moet iemand zijn geweest die z’n werk al heel lang niet meer leuk vond en bij ieder 
stel ouders dat binnenkwam maar één ding dacht: Ik. Wil. Naar. Huis. Eenmaal in dit 
systeem geperst moet je je er als leerkracht wel aan houden, want loop je uit, dan breng 
je je collega’s én het hele tienminutengesprekkentsunamirooster in de war. Ik spreek 
uit ervaring, want ik ben een beruchte uitloper. Bij mij ontstaan tussen wachtende 
ouders naast mijn lokaal spontane vriendschappen, komen exen weer bij elkaar, wordt 
er gegokt, haalt iemand z’n sjoelbak, gitaar, kortom, complete buurtfeesten worden er 
gehouden. Om te zorgen dat de ouders na een minuut of negenenhalf écht het idee 
krijgen dat het gesprek afgelopen is ga je als docent woorden gebruiken als: ‘Nou! 
Goed! Dus! Kortom, afrondend, ách, het is alweer…, we zien elkaar gauw!’
Alvast half opstaan, zelf naar de deur schuifelen, de deur óóóópenzwááááien, jassen 
aanreiken, ach, u weet het wel… Een andere manier is de kookwekker  Schel snerpend 
doorkruist dit apparaat meedogenloos zinnen als: ‘Wat we ook nog even w…’ Mijn 
man en ik hebben besloten uit…’ ‘Kunt u mij trouwens uitleggen waarom u altijd…’ 
TRRRRRRIIIIIIIINGGGGG!!!! Bij ons is er één heel grote kookwekker, genaamd De Bel. 
Zelfde idee, maar dan iets centraler en een soort ‘Central Twello Time’. 
In die aflevering over het tienminutengesprek ging het over de ‘Glansmethode’. Ouders 
laten praten, zelf alleen maar luisteren. ‘Laat ze maar glanzen.’ Ik zie twee mogelijke 
scenario’s: Tien minuten lang zwijgend boven een lijst resultaten elkaar wanhopig 
aankijken. Of: na een korte versie van een levensverhaal verder afspreken in een café. 
We gaan ze weer houden deze week, de tienminutengesprekken. Ik ga m’n best doen, 
maar neem uw sjoelbak of muziekinstrument mee. Mijn welkomstliedje is:
‘Hallo allemaal/wat fijn dat u er bent/bent u nog maar net hier/of ’t wachten al 
gewend/ ga een potje sjoelen/of kook een potje snert/het kan wel ff duren, want mijn 
naam is Bert…’ 

Bert Jansen
Docent VC Twello

Workshop portrettekenen bij kunstkring

Festina Lente zoekt zangers
REGIO.- Zoek je een koor op niveau 
waar in een gezellige sfeer hard ge-
werkt wordt? Dan is het nieuwe Pro-
jectkoor Festina Lente wellicht iets 
voor jou!
Festina Lente heeft zangers uit Arn-
hem en ruime omstreken, zoals De-
venter, Wageningen, Apeldoorn en 
Nijmegen en staat onder de inspire-
rende leiding van Dirkjan Horringa 
uit Utrecht.
In het project waarvoor de repetities 
starten op 18 februari komen Duits-
talige werken van Johannes Brahms 
(Zigeunerlieder, Volkslieder), Schu-
mann (Zigeunerleben) aan bod, 
maar ook Tsjechische en Moravische 
volksliederen van Zdeněk Lukáš en 
Petr Eben, Slowaakse volksliedzet-
tingen van Béla Bartók en Poolse 
kinderliedjes van Henryk Górecki. 
Dankzij de vertrouwdheid van di-
rigent Dirkjan Horringa met deze 
talen zingen we deze werken in de 
oorspronkelijke talen. 
Waar: 
Het koor repeteert van 19.30 uur tot 

22.00 uur in de aula van de boven-
bouwlocatie De Zyp, Eduard van 
Beinumlaan 28, 6815 GD Arnhem.

Wanneer: 
Op zondagavonden van 19.30 tot 
22.00 uur. De eerste repetitie is op 
zondag 18 februari.
Concerten zijn op zaterdagavond 2 
juni en zondagmiddag 3 juni. Voor 
de exacte repetitiedata, het program-
ma en meer informatie zie www.
projectkoorfestinalente.nl  en klik 
op ‘Projecten’.

Festina Lente heeft nog plaats voor 
met name sopranen, tenoren en bas-
sen.
Omdat we een projectkoor zijn is 
het mogelijk om per project deel te 
nemen. 

Heb je interesse? Stuur dan een mail 
met je contactgegevens, leeftijd, 
stemsoort en zangervaring naar aan-
melden@projectkoorfestinalente.
nl

TWELLO.- Op zaterdag 17 februari 
geeft kunstenares Mientje Severin 
vanaf 10.00 uur een workshop por-
trettekenen bij de Kunstkring in 
Twello. Mientje tekent sinds haar 
vroege jeugd al mensen en portret-
ten. Ruim 20 jaar geleden begon ze 
naast potlood en houtskool ook te 
werken met verf. Inmiddels is ze 
zeer ervaren met beide mediums. 
Vele jaren en exposities verder, deelt 

ze opnieuw haar kennis met cursis-
ten in haar geliefde workshop Por-
trettekenen.
Goed leren kijken is een van de be-
langrijkste ingrediënten! De work-
shop begint met kijken naar bekende 
portretten en theorie over verhou-
dingen. Daarna gaan deelnemers zelf 
aan de slag met krijt en houtskool. Er 
zijn 2 modellen aanwezig.
Er zijn nog enkele plekken! En er 

is een tweede mogelijkheid op 17 
maart (zelfde plaats en tijd). Bij 
voorkeur uiterlijk 3 dagen tevoren 
opgeven via telefoonnummer 0571-
273034 , of via mail naar mientjese-
verin@hotmail.com .
Locatie: Kunstkring Voorst, Dorps-
straat 11 in Twello
Tijd:  10.00-12.30
Kosten: €15  inclusief koffie en ma-
teriaal.

Preventie van schulden, 
Nieuwe kansen in Voorst

Roel Terwijn.

TWELLO.- In Nederland heeft 
5 tot 7 procent van de huishou-
dens te maken met problemati-
sche schulden, oftewel 373.000 
tot 531.000 huishoudens! In onze 
eigen gemeente heeft 44% van de 
Voorsternaren van 19 jaar en ouder 
aangegeven op zijn of haar uitgaven te 
moeten letten of (grote) moeite te heb-
ben om rond te komen van zijn budget 
(Bron: Monitor Volwassenen en oude-
ren Voorst).
Wat kunnen wij preventief doen om 
te voorkomen, dat deze mensen in 
problemen komen door schulden?  
Die vraag staat centraal op de thema-
avond over schulden en armoede in 
de gemeente Voorst, waarbij we er-
varingen uit Salland en Apeldoorn 
tegen het licht houden om te zien wat 
wij hier in Voorst van kunnen leren. 
PvdA-GroenLinks organiseert deze 
thema-avond op 21 februari.  
Roel Terwijn is de nieuwe, gedreven 
directeur/bestuurder van Mens en 
Welzijn Voorst. Vol overtuiging en 
met kennis van zaken zoekt hij, samen 
met organisaties als Stimenz en Chris-

telijke Hogeschool Ede naar nieuwe 
preventieve benaderingen. Zo moeten 
ze effectief en kostenbesparend zijn 
en een positieve maatschappelijke 
betrokkenheid stimuleren.  Hij zal 
als een van de sprekers op de thema-
avond het nieuwe ‘Veil je schuld’ ini-
tiatief presenteren en hierover in ge-
sprek gaan met de deelnemers. “Veil 
je schuld” wil met lokaal betrokken 
ondernemers, organisaties als Lions, 
kerken (caritas/ diaconie) en particu-
lieren, schulden opkopen van mensen 
met beginnende schulden, die zelf 
met een concreet plan van aanpak aan 
de slag gaan om herhaling en terugval 
in schulden te voorkomen.

Een spannend initiatief waarbij maat-
schappelijke betrokkenheid lokaal 
vorm krijgt, overheid en particulie-
ren, ondernemers en maatschappe-
lijke instellingen samen een complex 
vraagstuk als schulden aanpakken. 
Schulden zijn vaak nog een taboe 
om over te praten, en het blijft veelal 
‘achter de voordeur’. En dat terwijl 
onderzoek steeds duidelijk maakt dat 

er bij het ontstaan van schulden vaak 
veel toeval in het spel is, en ook hoe-
zeer schulden stress geven en belem-
merend werken. Ben je nieuwsgierig 
geworden, wil je wel eens weten hoe 
onze welzijnsinstelling werk maakt 
van schulden preventie of lijkt het een 
initiatief waar je zelf belang bij kunt 
hebben? Dan zien we je graag op de 
thema-avond op woensdag 21 februa-
ri om 19.30 uur in restaurant Taverne 
in Twello (zaal open om 19.15 uur)

Loting lijstnummers 
voor de verkiezingen
TWELLO.- De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, door de gemeente en de deelnemende poli-
tieke partijen, zijn in volle gang.

De politieke partijen die geregistreerd staan en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Voorst, heb-
ben op maandag 5 februari 2018 hun kandidatenlijsten ingeleverd. Er werd, naast de lijsten van de geregistreerde 
partijen, ook een zogeheten ‘blanco lijst’ ingeleverd, de Lijst Arend. Het Centraal Stembureau controleerde ver-
volgens de kandidatenlijsten op de vereisten van de Kieswet.

Lijst Arend nummer 6, SGP-lijst nummer 7

Op vrijdagmiddag 9 februari jl. was er in alle gemeenten in Nederland een openbare zitting van het hoofdstem-
bureau. Daar werden de definitieve kandidatenlijsten vastgesteld en de nummering van de kieslijsten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. In de gemeente Voorst gebeurde dat in de trouwzaal, onder voorzit-
terschap van wethouder Hans van der Sleen. De nummering van de lijsten werd bepaald op grond van het aantal 
stemmen bij de vorige raadsverkiezingen. In totaal doen er zeven lijsten mee. Twee lijsten hebben momenteel 
geen zetels in de raad: de SGP en de blanco lijst van Arend Jansen. Tussen die twee lijsten moest geloot worden 
om de lijstnummers 6 en 7. Na loting kreeg de lijst van Arend Jansen het nummer 6 en de SGP-lijst nummer 7.

http://www.projectkoorfestinalente.nl
http://www.projectkoorfestinalente.nl
mailto:aanmelden@projectkoorfestinalente.nl
mailto:aanmelden@projectkoorfestinalente.nl
mailto:aanmelden@projectkoorfestinalente.nl
mailto:mientjeseverin@hotmail.com
mailto:mientjeseverin@hotmail.com


De AutobeDrijven in De regio

Uw meest betrouwbare garage

voordelig uurtarief
transparante werkwijze
vooraf kostenindicatie
persoonlijke benadering
kwaliteit

een APK
een reparatie
een diagnose
onderhoud
uitlezen

Zonnebergstraat 34D - Wilp - 06 54654008 - www.garagebedrijf-tijssen.nl

ONTDEK DE VOORDELEN

KOMT U LANGS VOOR

Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

FORD KA 1.2 TITANIUM AIRCO

€7.750,00 | bouwjaar: 2014

MAZDA CX-5 SKYACTIV-G 2.0 4WD TS+

€25.999,00 | bouwjaar: 2015

FIAT PANDA-WIT
5 STUKS OP 
VOORRAAD

VANAF 3.999,-

FIAT 500L TWINAIR TURBO 105 ECO EASY

€ 11.999,00 | bouwjaar: 2014

HYUNDAI IX35 2.0I CVVT I-CATCHER 4WD

€15.999,00 | bouwjaar: 2010

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nlwww.autospijkerwww.autospijkerwww.autospijker

Hierbij een greep uit onze occasions

Leigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

Kijk op onze site voor het aanbod

 

Altijd scherp geprijsd

WINTERBANDENTIJD!

Uw Specialist Met Goed Advies

www.bandtotaal.com 06 - 51297624info@bandtotaal.com
Engelenburgstraat 19B Twello



INFORMEER 
VRIJBLIJVEND 
NAAR ONZE 

AANTREKKELIJKE 
PRIJZEN

Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437 

Service Partner

� Reparatie � Schadeherstel 
� APK � Verkoop nieuw en gebruikt
        � Verhuur 9 persoonsbus

Like ons op facebook

Citroen C1 1.0, zwart, 5 drs BJ 2008 60.000 km

Citroen C1 1.0, zwart, 3 drs BJ 2007 65.000 km

Citroen C1 1.0, zwart, 3 drs BJ 2009 95.000 km

Ford Focus Wagon 1.8, grijs/metallic BJ 2010 121.000 km

Nissan Micra, grijs metallic, 3drs. 1.2 BJ 2002 50.000 km

Peugeot 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart BJ 2006 155.000 km

Renault Clio 1.6, zilver metallic, automaat airco, stuurbekr. BJ 2004 122.000 km

VW Caddy Maxi, wit, airco, bluemotion 1.6 TDI BJ 2012 58.096 km

VW Golf cabrio 1.6 groen metallic, benzine, leder bekl. elek dak BJ 2000 165.000 km

Reparatie en 
onderhoud

Ook service en onderhoud 
van uw airco systeem
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De AutobeDrijven in De regio
AUDI A3 TDI 81 KW

Bouwjaar  1999
Kilometerstand 362.307 km
Inrichting Hatchback
Versnellingsbak Handgeschakeld
Brandstof Diesel

3.450.-

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

 kleur bjr km prijs

AUDI A4 AVANT  Zwart 2005 377.967 km e 4.999

Citroën C1 Wit 2008 134.940 km e 3.450 

FORD KA Rose 2010 118.804 km e 5.650

PEUGEOT 206 1.4 Grijs 2006 156.507 km e 3.499

WWW.GARAGEDESMEDERIJ.NL
BEKIJK OOK ONZE NIEUWE APP. NU BESCHIKBAAR IN DE APPSTORE!

AUTO WIENTJES B.V.  VEENHUIZERWEG 132 | 7325 AM  APELDOORN | T +31 (0)55 323 1635 | INFO@AUTOWIENTJES.NL

KIJK VOOR  OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.

€ 36,-Al 
Vanaf

www.autowientjes.nl/banden
 

PERSONENAUTO’S

 
BEDRIJFAUTO’S

 
ONDERHOUD

 
REPARATIE

 
APK-KEURINGEN

 
SCHADE-AFWIKKELING

 
MOBILITEITSGARANTIE

 
EXPORT-SERVICES

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

VOLVO V70 1.6 T4 AUT. 132 KW
143.000 KM - 2011

NU VOOR € 22.750,-

FORD FOCUS
WAGON 1.6 TDCI 77 KW TITANIUM

109.000 KM - 2012

RENAULT KANGOO
EXPRESS Z.E.COMFORT

60.000 KM - 2011

VW UP
1,0 TAKE UP BLUE-MOTION

76.000 KM KM - 2013

NU VOOR € 8.950 NU VOOR € 4.950 NU VOOR € 5.950

EXCL BTW/ELEKTRISCHDIESEL NL AUTO

Ruim aanbod occasions bij uw Nissan dealer. Kijk voor uitgebreide informatie en foto’s op 

WWW.AUTOBEDRIJFSPITHOLT.NL

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting

Duistervoordseweg 88, 7391 CH  Twello, 0571-271857, www.autobedrijfspitholt.nl

NISSAN JUKE
1.2 DIG-T N-CONNECTA NAVI 115PK

NISSAN QASHQAI
DIG-T 115 X-TRONIC N-CONNECTA

Hatchback, 19829 km, BJ 2016, benzineHatchback, 20257 km, BJ 2016, benzine
€ 20.975,- € 26.975,-

Merk Model Type Deuren Bouwjaar Km Stand Prijs 
Nissan Micra 1.2 Acenta 5-drs 2016 12498 km 11.975,- 
Nissan Micra 1.2 Acenta 5-drs 2015 51855 km 9.850,- 
Nissan Micra 1.2 Mix 3-drs 2008 61573 km 4.975,- 
Nissan Note 1.2 Acenta 5-drs 2017 9516 km 14.475,- 
Nissan Note 1.2 Connect Edition 5-drs 2014 31283 km 12.750,- 
Nissan Note 1.2 Connect Edition 5-drs 2013 30656 km 11.250,- 
Nissan Qashqai 115 Dig-S Connect Edition 5-drs 2016 8250 km 24.975,- 
Nissan Qashqai 1.6 Connect Edition 5-drs 2011 96282 km 14.475,- 
        
 
Ander merk      
Opel  Astra 1.8 TwinTop 2-drs 2007 149292 km 7.750,- 
Peugeot 308 SW 1.6 XS Premium 5-drs 2009 149292 km 7.975,- 



Nieuws & actualiteitenMens en Welzijn Voorst
Locatie Kulturhus Jachtlust |  Jachtlustplein 11 |

|
 7391 BW  Twello

www.mensenwelzijn.nl      (0571) 27 90 90           info@mensenwelzijn.nl  

       www.facebook.com/mensenwelzijnvoorst www.mensenwelzijn.nl

actief & betrokken

Formulierenbrigade: ben jij de 
enthousiaste vrijwilliger die wij zoeken? 

Wil jij inwoners van de gemeente Voorst helpen met het invullen van formulieren en het 

ordenen van de (financiële) administratie? Zie jij een uitdaging in het beantwoorden van 

vragen over ‘lastige’ brieven? Dan komen wij graag in contact met jou! 

Het team van de Formulierenbrigade van Mens en Welzijn Voorst kan jouw hulp goed ge-

bruiken. Als vrijwilliger van de Formulierenbrigade ondersteun je inwoners onder andere bij 

het invullen van formulieren en het ordenen van de (financiële) administratie. Daarnaast 

kun je samen een voorzieningencheck invullen om te zien of er gebruik gemaakt kan worden 

van voorzieningen en regelingen.  

Ook is het mogelijk om inwoners met vragen over bijvoorbeeld toeslagen te helpen tijdens 

het wekelijkse inloopspreekuur op donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur. Dit inloop-

spreekuur vindt plaats in het Kulturhus aan het Jachtlustplein 11 in Twello. 

Informatie en aanmelden
Heb je belangstelling voor deze vrijwilligersbaan en/

of heb je vragen, neem dan contact op met Patrick 

Visser of Eva Floor olde Hanhof van het Sociaal 

RaadsliedenWerk, via 0571-287758 of p.visser@

mensenwelzijn.nl of e.oldehanhof@mensenwel-

zijn.nl. 

Je bent van harte welkom! 

De sociaal raadslieden helpen u graag!

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld toeslagen, uitkeringen of belastingen? Of moet u zaken regelen op 

het gebied van wonen, werken of inkomen? Komt u er zelf niet meer uit of weet u niet van welke voor-

zieningen u gebruik kunt maken? Dan kunt u gratis ondersteuning krijgen van de sociaal raadslieden 

van Mens en Welzijn Voorst. De sociaal raadslieden zijn op de hoogte van actuele wet- en regelgeving 

en kunnen u informeren over voorzieningen. 

De sociaal raadslieden zijn er voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Als uw inkomen of vermogen 

te hoog is, dan kan het zijn dat u met een advies wordt doorverwezen. 

Waarvoor kunt u bij de sociaal raadslieden terecht?
U kunt onder andere bij de sociaal raadslieden terecht voor:  

 Uitleg over wet- en regelgeving

 Hulp bij het invullen van formulieren 

 Hulp bij het opstellen van een brief of bezwaarschrift 

 Het meedenken in het vinden van oplossingen voor uw problemen met uw werkgever, de overheid 

en/of andere instanties

 Het vinden van een weg in het doolhof van instellingen

Hoe maakt u een afspraak met de sociaal raadslieden? 
Voor het maken van een afspraak met de sociaal raadslieden kunt u contact opnemen met Patrick Vis-

ser of Eva Floor Olde Hanhof, telefoonnummer (0571) 28 77 58 of per e-mail sociaalraadslieden@

mensenwelzijn.nl. 

Een goede start van uw zondag op ’t Trefpunt 

Bewegen Werkt in Voorst
Het project ‘Bewegen Werkt in Voorst’ is een geza-

menlijk initiatief van de buurtsportcoach en tra-

jectbegeleiders van Mens en Welzijn Voorst en be-

tekent in de uitvoering wederom een mooie 

samenwerking met SV Voorwaarts Twello. Status-

houders en cliënten vanuit andere trajecten wer-

ken door middel van ‘bewegen’ aan doelstellingen 

op het gebied van gezondheid, (arbeids)participa-

tie, (re-)integratie en taalontwikkeling. 

De afgelopen weken komt wekelijks een groep van 

10 tot 15 mensen samen in de kantine op sportpark 

De Laene van SV Voorwaarts Twello. Hier vindt een 

gezamenlijke opening en ontmoeting plaats, alvo-

rens de wandeling richting de sportzaal in het ge-

bouw waar voorheen het Veluws College gevestigd 

was wordt ingezet. Binnen de sportactiviteit is er 

een gevarieerd aanbod tussen puur fysieke- en 

spel- en samenwerkingsoefeningen zodat elk indi-

vidu aan zijn of haar persoonlijke doelstellingen kan 

werken. Plezier staat altijd voorop! 

Meer weten over het project ‘Bewegen Werkt in 

Voorst’? Neem gerust contact op met Gerran Protz-

man, onze Buurtsportcoach, via: g.protzman@men-

senwelzijn.nl of (0571) 27 79 41.

Preventie van schulden, Nieuwe kansen in Voorst?
Roel Terwijn onze nieuwe directeur zal op 21 febru-

ari vanaf 19.30 in restaurant Taverne in Twello spre-

ken over dit onderwerp. Hij wil graag met u in ge-

sprek over nieuwe preventieve benaderingen, 

effectief en kostenbesparend. Hij zal als een van 

de sprekers op de thema-avond het nieuwe ‘Veil je 

schuld’- initiatief presenteren.  “Veil je schuld” wil 

met lokaal betrokken ondernemers, organisaties 

als Lyons, kerken (caritas/ diaconie) en particulie-

ren, schulden opkopen van mensen met beginnende 

schulden, die zelf met een concreet plan van aanpak 

aan de slag gaan om herhaling en terugval in schul-

den te voorkomen. 

Ben je nieuwsgierig, wil je weten hoe Mens en Welzijn 

werk maakt van schulden preventie of lijkt het een 

initiatief waar je zelf belang bij kunt hebben? Dan zien 

we je graag op de thema avond op woensdag 21 fe-

bruari om 19.30 in restaurant Taverne in Twello.

de Kruidentuin

De zondag: een rustdag voor sommigen. Maar vindt u het ook gezellig 

om juist (of misschien wel óók) op de zondag in contact te zijn met 

anderen? Komt u dan eens geheel vrijblijvend langs bij Het Trefpunt in 

de Martinushof Duistervoorde. Hier staat iedere zondagochtend van 

10.00 tot 11.00 uur een heerlijk kopje koffie of een kopje thee klaar 

voor een kleine financiële bijdrage. Een goede start van de zondag 

voor iedereen!

“In balans”
Een cursus 
voor mantelzorgers

Hoe houd je een gezonde balans 

tussen jezelf en de ander.

Het zorgen voor een ander kan heel 

intensief zijn. Het gaat vaak gepaard met gevoelens van machteloosheid en stress. 

In deze cursus worden handvatten aangereikt om hier mee om te gaan. 

Datum : Maandag 19, 26 maart en maandag 9, 16 april 2018 

Tijd : 13.30 – 15.30 uur 

Locatie : Irene gebouw, Dorpsstraat 10 te Twello

Trainer : Annelies Peters, preventie team Impluz 

Aanmelden : Annet Reimert, a.reimert@mensenwelzijn.nl, (0571) 28 77 52 

Gratis deelname, er is geen verwijzing nodig.

In de Kruidentuin biedt Mens en Welzijn 

Voorst samen met de Passerel een plek waar 

het mogelijk is om elkaar te ontmoeten, te 

werken, te leren en te bewegen. In deze om-

geving vindt u allerlei interessante vormen 

van dienstverlening tegen gunstige tarieven.

 Kledingservice; kledingreparatie en 

was-en strijkservice

 Houtwerkplaats; o.a. maken en opknap-

pen van meubilair

 Tuinonderhoud; mogelijkheid tot afslui-

ten van een tuinabonnement

 Klussendienst; diverse werkzaamheden 

in en aan uw woning

 Productiewerkzaamheden; in opdracht 

voor organisaties/bedrijven

 Fietsenwerkplaats; onderhoud en ver-

koop van tweedehands fietsen 

 Wij maken ook cadeau-artikelen artikelen 

in opdracht! 

	 Bijvoorbeeld voor een geboorte, vaderdag, 

moederdag, verjaardag of andere speciale 

gelegenheid.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, wilt u 

voorbeelden zien of heeft u een klus voor ons? 

Dan komen wij graag in contact met u of uw 

organisatie/bedrijf!

 Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 06 

46 56 56 53. Natuurlijk kunt u ook gerust eens 

langs komen om een kijkje te nemen in de Krui-

dentuin, Lenteklokje 3 in Twello. Onze mede-

werkers - Stefan, Ilse en Emmy - staan u graag 

te woord of leiden u even rond.
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Fibroblast de nieuwste techniek 
in de beautybranche waarbij we het resultaat 
van een ooglidcorrectie kunnen realiseren 
zonder te snijden en 
te prikken. 
Dit alles ook nog eens 
met een zeer korte 
herstelperiode! 

Gratis intake gesprek.

ROMATERWEG 8 TWELLO
06 40 222 681
WWW.BEAUTYCOL.NL

15 FEBRUARI VAN 19.00 TOT 20.00 UUR  
EEN LIVE OOGLIDCORRECTIE

Demonstratiedag

APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

VOORSTER NIEUWS

INGEZONDEN
Bjorn start campagne 
op ludieke wijze
 
GEMEENTE VOORST.- Dat Bjorn van Ekeren een raadzetel wil 
gaan veroveren bij de naderende gemeenteraadsverkiezingen 
is wel duidelijk. De 36-jarige inwoner van onze gemeente, staat 
zevende op de kieslijst van Gemeente Belangen. Hij mengde zich 
afgelopen carnavalsweekend, geheel in stijl, tussen de feestende 
menigte  om zijn persoonlijke verkiezingsboodschap aan de man 
te brengen. 
 
Motivatie
‘’De gemeenteraad moet ver-
jongen, de vertegenwoordigers 
in de raadzaal moeten een 
afspiegeling zijn van de inwo-
ners in onze gemeente. Vriend 
en vijand is het er mee eens dat 
de huidige raad wat verjonging 
kan gebruiken, ik sta graag 
mijn mannetje’, aldus Bjorn.
 
Doelstelling
‘’Meedenken met onderne-
mers en verenigingen’’. Bjorn 
wil zich gaan inzetten voor het 
versterken van de lokale econo-
mie maar vind ook het sociale 
domein belangrijk. ‘’Op eigen 
benen staan is wat iedereen 
wil. Juist de zwakkere in de 
maatschappij hebben een 
steuntje in de rug nodig om in 
de toekomst op eigen benen te 
staan’’.
‘’Bij mij is het glas altijd halfvol in plaats van half leeg’’, zegt de 
Twellonaar met een lach terwijl hij tussen de feestgangers flyers uit-
deelt en een glaasje mee drinkt. ‘’Ik zal als raadslid juist midden in 
de samenleving staan, daarom ben ik ook in Neut vandaag’’.
 
Gemeente Belangen is één van de zeven politieke partijen die meedoet 
aan de verkiezingen op woensdag 21 maart. Gemeente Belangen heeft 
in de huidige raad 7 van de 19 zetels en is de grootste politieke partij 
in de gemeente Voorst.

Aglow 
Apeldoorn
APELDOORN.- Aglow Apeldoorn or-
ganiseert dinsdagochtend 20 februari 
weer een interkerkelijke bijeenkomst 
voor vrouwen. Locatie: ‘De Hofstad’, 
Hofveld 52 te Apeldoorn Zuid, tel. 
0555401139. Vanaf 9.00 uur is er gele-
genheid voor ontmoeting in de hal en 
het kopen van 2e hands christelijke 
boeken.  9.30 begint de bijeenkomst , 
Jannie Reverda zal spreken over “Het 
koninkrijk van God bestaat in recht-
vaardigheid, vrede en blijdschap”. Na 
afloop is er gelegenheid voor gesprek 

en/of gebed en ontmoeting met kof-
fie en thee. We zien uit naar uw/jouw 
komst. Inlichtingen joanne@tweede-
lezer.nl 0555427202 of www.aglow.nl

Zwemmen in de voorjaarsvakantie 
bij zwembad De Schaeck
TWELLO.- In de voorjaarsvakantie is er bij zwembad De Schaeck ge-
noeg te beleven. Vanaf zaterdag 24 februari ligt er iedere middag een 
groot opblaaskussen in het water. Deze keer hebben we een leuke kro-
kodil in het wedstrijdbad liggen!

In de week van de voorjaarsvakan-
tie (24 februari t/m 4 maart) is de 
vakantievoordeelkaart te koop voor 
slechts € 7,50 euro. Bij deze voor-
deelkaart krijg je een entreekaart, 
een patatje met mayonaise én een 
frikandel of kroket. 
Op vrijdag 2 maart staat het disco-
zwemmen op het programma. Alle 
jongens en meiden tussen de 9 en de 
15 jaar zijn op die avond van harte 

welkom van 19.00 – 21.00 uur. Ou-
ders mogen uiteraard niet in de bad-
hal komen, zij kunnen wachten in de 
gezellige Schaeckelbar van zwembad 
De Schaeck. Natuurlijk zijn er leuke 
badjuffen en badmeesters aanwezig 
om een oogje in het zeil te houden. 
Tijdens dit gebeuren draait DJ Roy 
altijd de hits van dit moment. Ook 
heeft DJ Roy een spetterende licht-
show, wat een leuk effect geeft in en 

op het water. Dus kom gezellig met 
je vrienden en vriendinnen naar het 
discozwemmen!  Het is natuurlijk 
ook mogelijk om je verjaardagsfeest 
te vieren tijdens dit evenement. Eten 
doe je dan vooraf met je vrienden/
vriendinnen, waarna je met iedereen 
de badhal in gaat op weg het spette-
rende feest in het zwembad. 
Reserveren van een kinderfeestje is 
verplicht en kan via de website van 
het zwembad. Even bellen kan na-
tuurlijk ook. Ben je benieuwd naar 
alle openingstijden tijdens de voor-
jaarsvakantie, kijk dan op www.de-
schaeck.nl. 

Opening Van Ingen Tweewielers 
zorgt voor file 
TWELLO.- Ruim 1.400 gasten 
maakten zaterdag gebruik van de 
uitnodiging om de nieuwe zaak 
Van Ingen Tweewielers te bewon-
deren. 

Met het verwijderen van enkele 
slingers zorgden de vijf kleinkinde-
ren van Roelie van Ingen, omringd 
door Omi, familie, medewerkers 
en gasten, om 10.00 uur voor een 
feestelijke opening van de nieuwe 
zaak aan de Oude Rijkstraatweg 44 
te Twello. Vanaf dat moment kon-
den de vele honderden gasten de 
nieuwe zaak bewonderen en deze 
stroom van gasten hield pas op zo 
tegen 16.00 uur.  

Metamorfose
Het oude Robu slachthuis was de 
afgelopen maanden door Aannemer 
Horstink veranderd in een prachtig 
ruim opgezette winkel met maga-
zijn, een professioneel opgezette 
werkplaats met meerdere geavan-
ceerde werkunits en natuurlijk een 
kantine en kantoorruimte.  Mooi 
is te zien dat enkele oude details, 
zoals de strakke witte betegelde 
wanden, bewaard zijn gebleven en 
de silo’s voor de koeling. Bezoe-
kers keken hun ogen uit en vooral 
die mensen die al jaren het oude 
Robu Slachthuis hadden zien ver-
pauperen spraken hun waardering 
uit voor deze verbetering van de 
omgeving. Van Ingen heeft bij deze 
grootse verbouwing vooral vanuit 
de klant geredeneerd, om hem/haar 
op een plezierige wijze en betrekke-
lijk snel in contact te brengen met 
het enorme assortiment terwijl er 
wel sprake blijft van overzicht.    

De etaleur had flink zijn best gedaan 
om het ruime assortiment van fiet-

sen, bromfietsen, scooters, e-bikes 
en de vele accessoires overzichtelijk 
weer te geven en gelet op de vele 
positieve reacties van de bezoekers 
was dit meer dan gelukt en kan met 
recht worden gesproken van:  “Een 
enorme aanwinst voor de Steden-
driehoek”, zoals een bezoeker uit 
Apeldoorn dat kernachtig uitdrukte. 

Hartelijke ontvangst 
De vele gasten die van heinde en 
verre kwamen werden hartelijk 
ontvangen door de Van Ingens plus 
medewerkers en kregen op verzoek 
een rondleiding waarbij nadere uit-
leg werd gegeven. Daarbij werden 
zij getrakteerd op een kopje koffie 
of een drankje. Bovendien was er 
voor de liefhebber de gehele dag een 
heerlijke warme snack of een zakje 
friet. Ook was er gelegenheid voor 
het uitproberen van de tweewielers 
en de verkoop ging ook deze dag ge-
woon door. 

Van Ingen Tweewielers werd bloe-
menzaak 
De vele honderden gasten verras-
ten de Van Ingens met veel cadeaus 
waaronder tientallen bloemstukken, 
waarbij ook enkele creatieve creaties 
niet ontbraken zoals een prachtig 
bloemstuk, verwerkt in een fietswiel 
die weer was omgevormd als uur-
werk. Op het eind leek Van Ingens 
Tweewielers daardoor ook op een 
prachtige bloemenzaak. 

Moe, voldaan en bijzonder dankbaar
Na afloop toonden de Van Ingens 
zich bijzonder dankbaar voor de 
vele positieve reacties. “ We hebben 
vele maanden met heel veel mensen 
ontzettend hard gewerkt en wij zijn 
trots, maar vooral ook dankbaar”. 
“Een groot dankjewel voor  al die 
mensen die ons daarin hebben ge-
steund en geholpen is dan ook op 
zijn plaats”.  Aldus Van ingen na 
afloop. 

Open Huis bij Wil Gerrits, De Echte Bakker

Ontdek de Bakkersgeheimen
WILP.- Zien hoe uw eigen Echte Bak-
ker Wil Gerrits zijn degen kneedt? 
De warmte van de ovens voelen? 
De heerlijkste geuren opsnuiven tij-
dens het bakproces? En uiteindelijk 
natuurlijk van die kraakverse brood-
jes proeven of de bakker helpen om 
zijn mooiste taarten af te werken? U 
kunt het allemaal meemaken tijdens 
het Open Huis op vrijdag 23 februari 
want op die dag opent Wil Gerrits de 
deuren van de bakkerij in Wilp
om de bakkersgeheimen te onthul-
len en iedereen kennis te laten ma-
ken met het bijzondere ambacht dat 
iedere dag en nacht zo dicht bij huis 
uitgevoerd wordt. 

Vakmanschap
Smaak en ambacht zijn nauw met el-
kaar verweven. De bakkers van Wil 
Gerrits werken met pure en kwali-
tatieve grondstoffen. Zo wordt bij-
voorbeeld alleen roomboter gebruikt 

en worden meel en andere grond-
stoffen zorgvuldig ingekocht bij Ne-
derlandse leveranciers. Daarbij komt 
het vakmanschap van de bakkers die 
iedere nacht zorgen voor vers brood 
en gebak. Dat maakt het verschil in 
smaak. En dat proef je.

Feest met taart
Ook de taarten en gebakjes worden 
met de grootste zorg gebakken en af-
gewerkt. Met een mooie foto wordt 
dat helemaal persoonlijk. Het ziet 
er makkelijker uit dan u denkt. Pro-
beert u zelf maar eens een mooie 
slagroomtoef te maken of een marse-
peinen roosje uit te steken. Tijdens 
het Open Huis krijgt u alle informa-
tie over de workshops taarten ma-
ken die Wil Gerrits samen met Ietje 
van Limbeek aan gaat bieden.

Bakkersgeheimen
Wil Gerrits bakt en verkoopt deze 

lekkere producten nu al 30 jaar in 
Wilp en 12,5 jaar in Lieren. Ter ge-
legenheid van deze jubilea heeft Wil 
een nieuw Lebuïnesbrood ontwik-
keld, genoemd naar de stichter van 
de kapel waar omheen ruim 1250 
jaar geleden Wilp is ontstaan. 
Omdat de producten worden ge-
maakt in de bakkerij achter de winkel 
is het ambacht niet goed zichtbaar. 
Daarom gaan nu de deuren open zo-
dat iedereen een kijkje kan nemen 
en de bakkersgeheimen kan ontdek-
ken. Ook de mensen uit Lieren zijn 
natuurlijk van harte welkom. Bij vol-
doende animo zal er een taxiservice 
rijden van Lieren naar Wilp.

Demonstraties
Wil en Annelies Gerrits maken er 
een gezellige avond van met demon-
straties van het bakken van brood, 
leuke activiteiten voor de kinderen 
en natuurlijk iets lekkers te proeven 
bij de koffie of thee.
Ook iets lekkers voor thuis wordt 
niet vergeten. Vrijdag 23 februari 
van 18 tot 21 uur bent u van harte 
welkom.

 

http://www.deschaeck.nl
http://www.deschaeck.nl
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Vervolg van de voorpagina
Uitslagen
De jury kwam tot de onderstaan-
de uitslag. In de 5 categorieën 
staat het aantal punten achter 
de naam van de betreffende ver-
eniging. Grote wagens: 1. CV De 
Neutenkrakers 184. 2.CV Tha 
Lauwemannenpappers  174,5.  
3.CV De Slaapfluiters 170,5. 
Kleine wagens: 1. De Flauwe 
Grap 176,5. 2. De Melkbusse 
160,5.  3. Stichting Pampus 
160.  Grote Loopgroepen: CV 
Laat maar Lopen 169. 2. CV Kan 
nog best een jaartje mee 164.  3. 
CV Tietzat 158,5.  Kleine Loop-
groepen: 1. Smoeltjes 154,5.  2. 
De Wipkippen 149,5.  3 CV De 
Gekke Gerries 143,5.  Jeugdgroe-
pen: 1. CV  Checkdubbelcheck 
150,5.  2. CV Kakelbont 148.  3. 
Jeugdraad CV De Neutenkrakers 
147.

Wulpse Vrouwen 
stoppen ermee
GEMEENTE VOORST.- Na elf mooie 
jaren en diverse outfits hebben de 
Wulpse Vrouwen voor het laatst in 
2018 de Carnavalsoptocht eer aan 
gedaan. Het was een mooie tijd....
vandaag nemen wij met een gou-
den handdruk afscheid Iedereen die 
ons gesteund heeft met support, met 
drank, met kaas en worst, met toilet-
gebruik, met halen en brengen, met 
maken van foto’s , met beoordelingen, 
etc etc  hartelijk dank voor jullie bij-
drage. Mede door jullie waren het elf 
mooie jaren met leuke herinneringen. 

Groots carnaval met 50-jarige Neutenkrakers
KLARENBEEK.- Carnavals Ver-
eniging ( CV ) De Neutenkrakers 
uit Klarenbeek heeft weer uitbun-
dig carnaval gevierd! Van gezellig 
klein in het café tot groots in de 
zalen en feesttent. En natuurlijk 
weer een fantastische optocht met 
meer dan 1200 deelnemers.

Bouwerscafé
Donderdag avond is het carnaval ge-
start met het “bouwers-café”. Deze 
avond werd bezocht door ongeveer 
100 bouwers, die er inmiddels echt 
wel aan toe waren om het carnaval 
te gaan vieren. Na “het Neutenkra-
kertje” werd om 11 minuten over 11 
door “Prins Frits den Eerste”, 50e 
Prins der Neutenkrakers, samen met 
Prinses Natasja, Adjudant Boet, Nar-
ren Polleke, Nix, Manus en de raad 
van 11 het woord gedaan. Hij heette 
iedereen van harte welkom en wens-
te een ieder een geweldig carnaval 
toe. Ook hier werd nog weer bena-
drukt hoe belangrijk het is om te 
kunnen rekenen op de vele vrijwil-
ligers waar De Neutenkrakers weer 
een beroep op hebben kunnen doen. 
Natuurlijk werd er nog stilgestaan 
bij het feit dat het Krakershol hope-
lijk snel weer volledig open zal gaan 

en Klarenbeek weer een eigen kroeg 
krijgt. De volledige proclamatie is te 
zien op www.cvdeneutenkrakers.nl

Kinder- en jeugdcarnaval
De jeugdraad met Prins Coen en Prin-
ses Mare kwamen in de polonaise 
op om het kindercarnaval te openen. 
Ruim 100 kinderen genoten van de 
doe-, spel-, dans- en feest middag die 
natuurlijk helemaal in het teken van 
carnaval stond. Er werden o.a. lek-
kernijen gemaakt, je kon de jeugdraad 
omvergooien en er was een estafette-
spel. In de avond werd het jeugd car-
naval gevierd, De DJ’s deden het weer 
geweldig voor de ruim 80 jeugdigen. 
Met vele polonaises, rennen, sprin-
gen en dansen was het een groot feest. 
Ook hier was natuurlijk de jeugdraad 
en de raad van 11 bij aanwezig.

Krakerscafé
Vanaf 21.30 was het krakerscafé 
open voor een gezellige afsluiter. 
Jongere ouderen en oudere jongeren 
waren naar het krakerscafé geko-
men. Er werd flink genoten met de 
muziek van DJ Sorrento.
 
Carnavalsoptocht
Zaterdagochtend was het extra druk 

bij het station Klarenbeek. Daar was 
de opstelling van meer dan 1200 
deelnemers die aan deze optocht in 
“Het Neutendarp” meededen. Vele 
creaties kwamen voorbij, ook dit 
jaar was er weer een grote deelname 
van jeugd aan deze Klarenbeekse 
optocht. Het teken dat het carna-
val leeft in onze regio, ook bij de 
jongsten! Nadat Muziek Vereniging 
Klarenbeek het publiek opwarmde 
kwam de stoet, geleid door de praal-
wagen van CV De Neutenkrakers, 
aan. Met het thema “Kat en Muis”  
werd de optocht geopend. Thema’s 
als “Schot in de roos” , “Bakbeleid, 
“Hippies”” en “Checkpoint “ wer-
den gespot. . “wij steken onze nek 
uit”, “Race tegen de klok” en “it’s 
tea time ” waren spreuken die voor-
bij kwamen. Of je “liet de indiaan in 
je losgaan”, of je “la-la-laat je gaan” 
Het maakt niet uit hoe, maar de the-
ma’s waren dit jaar weer geweldig! 
Het publiek werd er ook weer veel 
bij betrokken. Veel aandacht van het 
publiek voor het vele werk dat alle 
deelnemers weer hebben verricht 
aan hun creaties! Na de optocht was 
het een groot feest in Het Krakershol 
waar om 17.30 uur de prijsuitreiking 
plaats vond. 

Succesvolle Stuitertent
De zaterdagavond was weer een 
groot feest. Deze avond was volledig 
uitverkocht ! DJ Magnus zorgde in de 
zalen voor een fantastisch carnaval 
spektakel. De sfeer was weer gewel-
dig! Het andere succes deze avond 
was de stuitertent waar de hardstyle 
carnaval liefhebber helemaal los kon 
gaan! Met verschillende DJ’s en MC 
werd er flink “gestuiterd” in XXL 
stuitertent. 

Crazy Sunday
Zondagavond, hét mooiste carna-
valsfeest! Vele carnavalisten kwa-
men naar “Crazy Sunday”  in Kla-
renbeek. Deze avond was DJ Magnus 
weer van de partij. Als geen ander 
kent hij zijn gasten en weet deze 
avond onvergetelijk te maken.  De 
laatste uurtjes van het carnaval wa-
ren zo bereikt! CV De Neutenkra-
kers kijkt terug op een zeer geslaagd 
weekend, met dank aan alle vrijwil-
ligers die dit weer mogelijk hebben 
gemaakt. 

Foto’s en de complete uitslagen lijst 
zijn te vinden op www.cvdeneu-
tenkrakers.nl ..CV De Neutenkra-
kers……altijd in voor een feestje!

Daverend succes 
voorgloeiparty 
de Lollebroek
WILP-ACHTERHOEK.- Prins Djonny 
de eerste van Kok tot aan het vogel-
hok van de Kievit heeft samen met 
zijn adjudant Nico Straatman voor-
afgaand aan het carnavalsweekend 
alle oud Prinsen een persoonlijk be-
zoekje gebracht om ze vervolgens uit 
te nodigen voor het stamppotbuffet. 
Bijna alle oud- prinsen hebben ge-
hoor gegeven aan deze uitnodiging. 
Verwachtingsvol kwamen ze de sfeer-
vol versierde tent binnen alwaar ze 
een warm welkom kregen van Prins 
Djonny en zijn Raad van Elf. Prins 
Djonny had voor iedere oud-prins 
een speciale button die werd opge-
speld. Zo was voor iedereen duide-
lijk  wie de  oud-heersers van De Lol-
lebroek waren. Voor een aantal was 
het alweer een tijdje geleden dat ze 
zich zo actief in het carnavalsgewoel 
mengden. Op een centrale plek in de 
tent was een voorstelling te zien van 
oude foto’s, alle prinsen passeerden 
de revue en zagen zichzelf nog eens 
de scepter zwaaien over Broekersgat. 
De avond werd spectaculair geopend 
door 7 oud-prinsen, letterlijk en fi-
guurlijk. Met rollators en veel grijze 
haren kwamen ze het podium op ge-
strompeld. Na een optreden van de 
majorettes kon iedereen aanvallen 
aan het perfect georganiseerde buf-
fet: stamppot voor de volwassenen en 
frites voor de kinderen. Ondertussen 
werd er gekeuveld over “vrogger”, er 
werden sterke verhalen verteld en 
foto’s gekeken. De polonaise mocht 
natuurlijk niet ontbreken en nadat de 
buikjes waren gevuld gingen de voet-
jes van de vloer tijdens een optreden 
van Ramon Soer en de muziek van DJ 
Con Nalis. Het was een zeer geslaagde 
avond waar jong en oud heel mooi op 
terug kan kijken. Na afloop stonden 
taxi’s klaar om de heren weer vei-
lig thuis te brengen. Als aandenken 
kregen alle prinsen een button opge-
speld en een persoonlijke placemat 
met foto mee naar huis. De missie van 
Prins Djonny is meer dan geslaagd, 
dat was dan ook te zien aan de brede 
grijns die straalde van oor tot oor. Het 
is absoluut voor herhaling vatbaar!

Carnaval bij OBS de Dalk

KLARENBEEK.- Het carnavalsweek-
end werd op school ingeluid met de 
Raad van Elf. De rode loper was weer 
uitgelegd en de kinderen stonden in 
hun mooiste carnavalsoutfit klaar. Er 
werd een stoelendans gehouden en 
natuurlijk afgesloten met een ware 
Polonaise. Tjoeke Tjoeke Tuut TuuT, 
deed het afgelopen zaterdag in Kla-
renbeek. OBS de Dalk arriveerde aan 
de start van de Carnavalsoptocht met 
de Circus Express. De Circus Express 
was gevuld met heuse circusdieren als 
een leeuw, tijger, hond, konijn, beer en 
paard. De clowns, koorddansers en de 

acrobates waren ook van de partij en 
voegden zich tussen het carnavalsge-
druis. En zoals in elk circus hadden 
we ook een echte dompteur en circus-
directeur. In de vrolijke trein gingen 
we op weg naar ons eindstation “Het 
Krakershol”. Onderweg werden er 
door de Clowns geintjes uitgehaald. 
De koorddansers en acrobates lieten 
aan het publiek hun kunsten zien. 
En natuurlijk werd er weer snoep ge-
strooid naar het fantastische publiek. 
Wij hebben genoten van dit Carnavals-
weekend en kijken uit naar volgend 
jaar. 

Tjoeke Tjoeke Tuut Tuut, namens Circus Express OBS de Dalk.

Carnaval op De Kleine Wereld

TWELLO.- Op vrijdag 9 februari was het op De kleine Wereld een dolle boel. Na een 
vrolijke polonaise op het schoolplein werd het feest voortgezet in de speelzaal. De 
prins en prinses kregen voor een dag de sleutel van de school en zij beslisten met-
een dat er die dag niet meer gewerkt zou worden. Alle leerlingen kwamen aan 
de beurt om te hossen in de zaal. Daarna was er van elke groep een optreden in 
de zaal. De jury vond de act van groep 8 het beste en zij kregen een mooie be-
ker. Om 11.45 uur ging de kinderen van de onderbouw naar huis.  De kinderen van 
de bovenbouw kregen pannenkoeken, die  door enkele enthousiaste ouders gebak-
ken waren. Om 14.00 uur was het feest ook voor deze kinderen afgelopen. 

Optocht met verlichte 
carnavalswagens
VOORST.- Tweeëntwintig uitbun-
dig verlichte deelnemende combi-
naties telde de tweede editie van de 
avondoptocht van jonge carnavals-
vereniging Circus. Elf wagens en tien 
loopgroepen stelden zich aan het be-
gin van de vrijdagavond op bij mo-
len de Zwaan. In een bonte stoet met 
voorop  een wagen met blaaskapel De 
Spekboeren en heel veel indringende 
muziek trokken ze door de straten van 
Voorst. De duisternis was weer een 
beetje geholpen door alle straatlan-
taarns langs de route af te plakken met 
vuilniszakken. De verlichte optocht 
trok ondanks de bijtende kou veel 
belangstelling langs de route. Publiek 
dat op warme chocolademelk werd 
getrakteerd en met de stoet meeliep 
richting vrolijk versierd Dorpshuis 
waar een dj de muziek verzorgde. Te-
gen negenen was iedereen ‘binnen’ en 
kon de prijsuitreiking beginnen. Alle 
deelnemende kinderen werden op het 
podium geroepen en kregen een me-
daille. De eerste plaats bij de wagens 

was de creatie van CV Panlat die het 
gemeentelijke ‘snackbeleid’ bij met 
name de tentfeesten op de korrel nam. 
Bij de loopgroepen won net als vorig 
jaar CV Hooiland met het uitbeelden 
van Its Tea Time. Een fantastisch 
weergegeven en afgewerkt geheel. 
Omdat het een lichtoptocht is, geeft 
bij de beoordeling de verlichting de 
doorslag. Na de prijsuitreiking door 
de directeur van CV Circus barstte het 
feest in het Dorpshuis echt los.

Uitslag wagens:
1e plaats: CV Panlat 126 pnt. ; 2e 
plaats: VC De Heufse Bende 126 pnt.;  
3e plaats: CV Buurtjes De nieuwe 
Zweep 123 pnt.;  4e plaats: CV De 
Klabatse 103 pnt. ; 5e plaats: CV 
Deurdonderen 96 pnt.
Uitslag loopgroepen:
1e plaats: CV Hooiland 144 pnt.; 2e 
plaats: De Theeleuten 122 pnt,: 3e 
plaats De Olde Wieve 116 pnt.; 4e 
plaats: De Pinguindans 115 pnt.; 5e 
plaats: Voskamp Textiel 112 pnt.

http://www.cvdeneutenkrakers.nl
http://www.cvdeneutenkrakers.nl


Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 12 t/m zondag 18 januari 2018. Week 07. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

0.950.950. 0.49
Witte champignons

BAK 250 GRAM

1.291.291.

0.89

Broccoli
500 GRAM

Coop roomboter 
saucijzenbroodjes XL
per 2 stuks verpakt 1.981.981. 1.50

Vers uit 
eigen 
oven! 

Rundergehakt 
of verse worst 

(fijn of grof)
2 pakken à ca. 500 gram  

alle combinaties mogelijk

6.586.586. 7.527.527.

5.50

2 STUKS

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

16.299.99
Heineken bier
krat 24 flesjes à 300 ml

Senseo 
ko�epads

2 zakken à 20/36 pads  
alle combinaties mogelijk

8.388.388. 9.369.369.

5.99

2 STUKS

1.311.311.

0.98

Alle 
Grand’Italia

per stuk

25% KORTING*
bijv. fusilli zak 500 gram

Lay’s 
Oven baked, 
Sensations, 

Oven crispy thins, 
Oven crunchy 

biscuits of 
Sunbreaks

zak 90-165 gram

1.361.361. 1.621.621.

0.99

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1
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INGEZONDEN
Misschien toch iets om even te lezen:
Onrecht gaat iedereen aan
 
Op woensdag 14 februari begint de Veertigdagentijd tot 1 april, Paaszon-
dag. Deze 46 dagen worden aangegrepen om aandacht te vragen voor de 
strijd tegen armoede en onrecht.
Nu kun je je christen noemen of humanist of agnost of atheïst, armoede 
en onrecht gaat iedereen aan.
Dit jaar wil ik onder de vlag van stichting El Mundo een geitenboerderij 
en een groentekas realiseren voor een van de armste dorpen van Haripur
Haripur ligt in een van de uithoeken van Nepal tegen de Indiase grens.  
Deze solidariteitsactie spitst zich vooral toe op twee jongeren, gehandi-
capt door kinderverlamming voor wie studiemogelijkheden of werkgele-
genheid gezocht wordt. Ik stel ze aan u voor in het eerste bericht. 
Misschien hebt u al een doel voor de veertigdagentijd uitgekozen. Ik 
waag het erop om er dit doel bij te voegen
Hoe doet u mee
Wie mee wil doen aan onze solidariteitsactie stuurt mij een mail. Elke 
zondag van de veertigdagentijd krijgt u een kort bericht over deze Dalits, 
in het algemeen en ook toegespitst op Haripur en over de twee jonge 
mensen. Op Paaszondag komt dan het laatste paasbericht binnen met 
het bekende knopje waarop u kunt aanklikken om het gespaarde bedrag 
over te maken. 
’Tot nu toe staat de teller “Deelnemers Solidariteitsactie Dalits Nepal’ 
op drieentwintig ( streefgetal: 30)          Wiel Palmen

Jan Terlouw en EnergieRijk Voorst over natuur 
en duurzaamheid in bibliotheek Twello
TWELLO. – ‘’En toch is alles wat 
doen natuur’’,  volgens dichter 
Leo Vroman. Dit is ook het onder-
werp van de landelijke campagne 
Boekenweek 2018. Natuur is al-
omvattend, meer dan alleen flora 
en fauna.  Wie zich de laatste ja-
ren met hart en ziel hiervoor inzet 
is Jan Terlouw, zeker geen onbe-
kende in de gemeente Voorst en in 
de rest van Nederland.

Boekhandel Oonk en bibliotheek 
Twello die samen de handen in el-
kaar hebben geslagen voor deze 
avond, zijn dan ook zeer verheugd 
dat Jan Terlouw zijn medewerking 
wil verlenen op donderdag 22 fe-
bruari. 
Daarnaast zal EnergieRijk Voorst ook 
aanwezig zijn om de aanwezigen bij 
te praten en te informeren hoe in-
woners zelf energie kunnen bespa-

‘Het is een beetje een sport om 
ons huis duurzamer te maken’
GEMEENTE VOORST.- Energie-
coach Geert Iepema van Energie-
Rijk Voorst heeft in korte tijd al 
verschillende gesprekken gevoerd 
met bewoners in de gemeente 
Voorst over mogelijke energiebe-
sparingen in hun eigen woning. 
We werden uitgenodigd om bij 
een van die gesprekken aanwezig 
te zijn om te horen wat een ener-
giecoach voor inwoners van de 
gemeente kan betekenen en waar 
inwoners tegenaan lopen bij het 
verduurzamen van hun woning. 
‘Het is een beetje een sport om ons 
huis duurzamer te maken’, aldus 
Cees van der Schans uit Twello.

Geert Iepema is sinds januari als 
vrijwillige energiecoach bij Ener-
gieRijk Voorst actief. Hij woont in 
Twello en werkt o.a. parttime in het 
middelbaar beroepsonderwijs: “Als 
leraar elektrotechniek heb ik veel 
te maken met energieopwekking en 
energiebesparing.” Hij vindt het dan 
ook leuk om vanuit zijn vakgebied 
bewoners in de gemeente Voorst een 
stap verder te helpen met energiebe-
sparingsmogelijkheden in hun huis. 
“Door het gezamenlijk invullen 
van de huisscan wordt er zichtbaar 
welke besparingsmogelijkheden ge-
schikt zijn per situatie. Ook krijg je 
inzicht in je energieverbruik.”

We zijn op bezoek bij Cees en Ni-
colette van der Schans. Ze wonen 
sinds een half jaar in Twello en zijn 
druk bezig om van hun ‘nieuwe’ 
huis uit 1978 een echt thuis te ma-
ken en daarbij speelt duurzaamheid 
een belangrijke rol, vertellen ze. Ze 
hebben al het een en ander gedaan 
en hebben zich goed ingelezen, 
blijkt tijdens het gesprek. Het is een 
uitwisseling van informatie en erva-
ringen.

Huisscan
Hun vrijstaande woning is deels uit-
gebouwd en in het nieuwe gedeelte 
voorzien van vloerisolatie, vloerver-
warming en HR++-glas. Binnenkort 
worden er veertien zonnepanelen 
geplaatst, een van hun eerste stap-
pen om hun huis te verduurzamen. 
Daarmee besparen ze al snel 70 euro 
per maand, meldt Cees. De energie-
coach wijst hun op de mogelijkheid 
om de btw terug te vragen bij de be-
lastingdienst op aanschaf- en instal-
latiekosten.
De vloer in het oorspronkelijke deel 
van de woning is niet geïsoleerd en 
op bepaalde plekken hebben ze last 
van een koude luchtstroom. Ook 
merkten ze al snel nadat ze in het 
huis kwamen wonen dat hun ener-
gieverbruik behoorlijk hoog is. Met 

Geert doorlopen ze de huisscan en 
de zonatlas Voorst om meer inzicht 
te krijgen in de energiekosten, de ge-
schiktheid van het huis voor zonne-
energie en eventuele (verdere) be-
sparingen in huize Van der Schans.
Aan de orde komen - naast vloeriso-
latie en warmtepomp - meer een-
voudige besparingen als ledverlich-
ting en de impact van het gebruik 
van apparatuur in de woning.
Nicolette en Cees gaan steeds meer 
over op ledverlichting. Nicolette 
merkt op dat er een groot verschil 
is in de prijzen. Cees vult aan: “Op 
internet is veel te vinden en te ver-
gelijken als je ledverlichting wilt 
aanschaffen en Ikea bijvoorbeeld is 
goedkoop”.

Energieverbruik en 
buitenklimaat
Voor Cees is het een beetje een sport 
om het huis duurzamer te maken. 
Hij vertelt dat ze zijn overgestapt 
naar een andere energieleverancier. 
Hij heeft hun app geïnstalleerd en 
monitort daarmee hoe het energie-
verbruik in hun huis is. Ook maakt 
hij gebruik van een weersysteem, 
dat de temperatuur buiten meet en 
de hoeveelheid neerslag bijhoudt. 
“Het is enorm interessant om te zien 
wat er gebeurt met het klimaat. Niet 
alleen bij, maar over de hele wereld 
wordt het gemeten en getoond in de 
app.”

Onafhankelijk advies
Vloerisolatie in de woonkamer is 
een van de energiebesparende maat-
regelen die Cees en Nicolette nog 
wel wat op kan leveren, omdat dit 
gedeelte van het huis nog niet is ge-
isoleerd. 
Daarvoor hebben ze inmiddels offer-
tes voor verschillende oplossingen, 
waaronder thermoskussens, pur- en 
Icynene schuim. Die offertes en op-
lossingen leverden hun alleen maar 

vragen op. Cees: “We werden hele-
maal in de war gebracht door de ver-
schillende adviezen en ze spraken 
elkaar tegen.” “Je kan wel informa-
tie inwinnen, maar je weet helemaal 
niet wat de voors en tegens zijn. Ie-
dereen heeft zijn eigen verhaal. We 
willen graag een neutraal advies,” 
vult Nicolette aan.
Geert wijst hun op het energieloket 
van de gemeente Voorst waar ze 
gratis een afspraak kunnen maken 
met energieadviseur Ron Stet. Met 
hem zouden ze de mogelijkheden 
nog eens kunnen doornemen. Of ze 
kunnen een gesprek aangaan met 
een onafhankelijk bouwkundig ad-
viseur. 

Warmtecamera
Aan het einde van het gesprek lopen 
ze met de warmtecamera door het 
huis. Dan wordt door energiecoach 
Geert nog eens bevestigd dat het 
niet geïsoleerde deel van de woning 
minder comfortabel is. De warmte-
camera geeft aan dat het maar liefst 
vijf graden kouder is op de plek 
waar ze last hebben van een koude 
luchtstroom. 

Tijd voor een vervolgstap vinden 
Nicolette en Cees: een onafhankelijk 
advies over de verschillende oplos-
singen voor vloerisolatie in hun 
woning. Ze ervaren het gesprek met 
energiecoach Geert Iepema als erg 
prettig en het bevestigt dat ze op de 
goede weg zijn.

Ook een – gratis – afspraak met 
een energiecoach?
Vul het formulier in op www.ener-
gierijkvoorst.nl of bel de gemeente 
Voorst voor een afspraak met een 
energiecoach: 0571-279911.
EnergieRijk Voorst is eveneens aan-
wezig tijdens de lezingavond met 
Jan Terlouw op 22 februari a.s. in de 
bibliotheek in Twello

Energiecoach Geert Iepema (midden) doorloopt de huisscan 
met Nicolette en Cees van der Schans.

ren en hoe duurzaam-
heid lokaal ingezet kan 
worden. Bewoners in de 
gemeente Voorst kun-
nen tevens deze avond 
geheel vrijblijvend een 
afspraak maken met een 
van de energiecoaches 
van EnergieRijk Voorst. 
Gelukkig is er ook jeug-
dig elan aanwezig: leer-
lingen van AOC zullen 
deze avond op eigen 
wijze hun bijdrage le-
veren. De avond zal op 
professionele wijze door 
Froukje Jansen gepre-
senteerd worden. 
De avond zal via de Lokale Omroep 
Voorst live uitgezonden worden. Te-
vens zal Hof van Twello zorgen voor 
biologische drankjes en hapjes.
De lezing vindt plaats in de biblio-

theek en begint om 20.00 uur. De 
zaal is om 19.30 uur geopend. Toe-
gang is gratis. Aanmelden is zeer 
wenselijk via www.bibliotheek-
brummenvoorst.nl

Schoonheidssalon Beautycol 
compleet gerestyled

TWELLO.- Schoonheidssalon 
Beautycol aan de Romaterweg in 
Twello heeft een transformatie on-
dergaan. Eigenaresse Nicole En-
gelhard, die de salon al ruim acht 
jaar runt heeft eind vorig jaar een 
vormgever laten invliegen om te 
bekijken hoe haar (toen nog met 
rode accenten aangeklede) salon 
ruimer en stijlvoller kon worden 
verbouwd. Tevens werden de lo-
go’s en alle overige uitingen aan-
gepakt en samengebracht in één 
dezelfde stijl. 

De start van de salon
Acht jaar geleden begon Nicole haar 
salon aan de Romaterweg. Door de ja-
ren heen heeft zij een trouwe, enthou-
siaste klantenkring opgebouwd. Waar 
ze begon met basis schoonheidsbe-
handelingen, startte zij later met IPL 
behandelingen. Dit zijn behandelin-
gen om definitief te ontharen. Salon 
Beautycol was destijds de eerste salon 
die deze nieuwe innovatie aanbood. 
Tevens verkoopt Nicole het professi-
onele make-upmerk Pupa, wat vanaf 
dag één een succes was mede door de 
kwaliteit en de intense kleuren. Als 
verzorging verkoopt de salon Matis, 
een kwaliteitsproduct met schitte-
rende resultaten. Nicole is naar eigen 
zeggen altijd op zoek naar nieuwe 
trends op het gebied van beauty. 

De salon in een nieuw jasje
De nieuwe salon straalt rust uit en 
oogt ruim. De warme kleuren zorgen 
voor een relaxte sfeer. Nicole zelf is 
blij met het resultaat. Na acht jaar was 
het tijd om de boel op te frissen! Eind 
2017 sloot de salon een week haar 

deuren om vervolgens begin januari 
in een stralend nieuw jasje het jaar te 
beginnen. Ook het logo en alle ove-
rige uitingen werden aangepakt: al-
les om één geheel te vormen. Nicole 
is erg blij met het resultaat, en haar 
klanten trouwens ook. Ze krijgt en-
thousiaste reacties.

Fibroblast: verbluffende 
resultaten én reacties
Dat Nicole vernieuwend is en de al-
lerlaatste trends aan haar klanten 
aanbiedt, bewijst haar Fibroblast be-
handeling. In november 2017 is de 
schoonheidsspecialiste hiermee ge-
start en de resultaten zijn verbluffend. 
Zonder snijden kan zij permanente 
correcties aan de huid realiseren. 
Door middel van kleine ‘stipjes’ die 
gezet worden op de huid is na twee 
behandelingen de huid strakker en 
gelift. De resultaten zijn verbluffend. 
De behandeling is kort, zonder bij-
werkingen of littekens en is blijvend 
voor 2 à 3 jaar, afhankelijk van het 
huidtype. De huid regenereert zich-
zelf, wat 100% natuurlijk is. Schoon-
heidssalon Beautycol mag zelfs klan-
ten uit Groningen, Den Haag, Utrecht 
en Amsterdam verwelkomen voor de 
behandeling. Nicole is erg trots dat ze 
deze innovatieve manier van liften 
kan aanbieden. 
Kennismaken met Fibroblast en een 
kijkje in de splinternieuwe salon 
Beautycol nemen? Kom op donder-
dag 15 februari tussen 19.00 en 20.00 
uur naar de schoonheidssalon aan de 
Romaterweg 8. Dan zal Nicole een de-
monstratie verzorgen van Fibroblast 
en kan men vragen stellen en meekij-
ken.

Samenkomst: Lessen vanuit Gene Zijde
REGIO.- Magda Witsiers verzorgt op elke 1e en 3e zondag van de maand een 
samenkomst waarbij zij, als intermediair voor de Leraren van Gene Zijde, 
lessen en energie aan u overdraagt. Meer informatie over de samenkomst 
kunt u vinden op: www.passage-school.nl. U bent hierbij van harte welkom 
op zondag 18 februari in het Fletcher Hotel Apeldoorn, Soerenseweg 73, 
7313 EH Apeldoorn. Aanvang 14.00 uur. Een vrije gift is mogelijk.

http://www.energierijkvoorst.nl
http://www.energierijkvoorst.nl


GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

LEVERING EN MONTAGE VAN 
GLAS EN NOG VEEL MEER

• Alle soorten isolerend glas
• Veiligheidsglas  
• Monumentenglas, Glas in lood
• Voorzetramen
• Douchedeuren en wanden
• Keuken achterwanden
• Spiegels/spiegelwanden
• Deuren, puien en wanden

Inspiratie Advies Realisatie

Rijksstraatweg 153-155, Twello | 0571 27 62 00 | info@glastechniektwello.nl | www. glastechniektwello.nl

• Ramen en deuren 

 (hout, alu, kunststof )

• Overkappingen 

• Kozijn-, raam- en deur-

 reparatie, houtrot herstel

• Hang- en sluitwerk

• Ventilatieroosters

TERWOLDE

0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

TERWOLDE

0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

TERWOLDE

0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

TERWOLDE

0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

www.bonhof.com

Landbouw- en industrietechniek 

www.bonhof.com

 Machine- en Materiaalverhuur

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

• Verhuizingen door heel Nederland
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte

VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl

info@jacob-hissink.nl
Twello/Terwolde 0571-29 08 18
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OSKAR Oskar’s Interieuradvies:
Duistervoordseweg 21
7391 CA Twello
tel. 0571-271574
www.oskars-interieuradvies.nl

Tapijt
Gordijnen
Vloeren
Zonwering
Bedtextiel

Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73
Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 69 15 43
www.draaijerverfenwand.nl

Wij hebben een zeer
compleet assortiment:

• verf • behang
• raamdecoratie
• gordijnen • vloeren

Het geheim van strak schilderwerk
Kwaliteit voor particulier en bedrijf!
Het geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkHet geheim van strak schilderwerkelk woontype 

ben jij?
Bij Oskar’s

interieuradvies 

doet u verbazend

veel ideeën op.

Kom en

laat u 

inspireren!

Tapijt Gordijnen

Zonwering Bedtextiel

rijf  T. ter Riele B.V.
  1 17 43

Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73
Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 69 15 43
www.draaijerverfenwand.nl

Wij hebben een zeer
compleet assortiment:

www.kwaliteitsbouwers.nl 

| J.W. Frisostraat 15 

| 7391 DJ Twello

| Tel 0571 - 27 14 83

| Fax 0571 - 27 10 36

| info@horstink-twello.nl

De kwaliteitsbouwers 
van Horstink maken het!

Luxe woningbouw

Aan- en verbouw

Complete badkamers

Utiliteitsbouw

Restauratie

OnderhoudWaarmee kunnen 
wij u van dienst zijn?
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met iedere 
middag een groot 
opblaaskussen in 

het water!

24 februari t/m 4 maart!
zwemmen in de voorjaarsvakantie

Kijk voor de openingstijden op 
www.deschaeck.nl of neem
de flyer mee bij de receptie!

Veilig Sportklimaat: Verklaring Omtrent 
Gedrag voor Kader SV-Twello
TWELLO.- Binnen omni vereniging SV Twello 
loopt het project Veilig Sportklimaat met als doel 
aan te sluiten bij het NOC-NSF om van sportver-
enigingen een veilige plaats te maken waar ieder-
een zich thuis kan voelen.
Een van de onderdelen in dit project is het realise-
ren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 
alle actieve trainers, coaches/leiders, bestuursle-
den en andere actieve vrijwilligers die betrokken 
zijn bij de jeugd van SV Twello. Deze VOG is een 
verklaring dat het gedrag in het verleden van de 
betreffende persoon geen bezwaar vormt voor het 
vervullen van een specifieke taak of functie bij SV 

Twello. Justitie screent (rechts)personen die een 
VOG aanvragen en geeft deze ook af.
SV Twello is trots om mede te delen dat voor het 
gehele actieve kader van alle sportafdelingen een 
VOG is aangevraagd, goedgekeurd en afgegeven.
Naar ouders, leden, potentiele nieuwe leden en 
naar het NOC-NSF laat SV Twello zien dat men 
streeft naar een Veilig Sportklimaat.

SV Twello wil de werkgroep bestaande uit alle 
afgevaardigden van alle afdelingen hartelijk be-
danken voor hun inspanningen en het behaalde 
resultaat.

Sportraad Voorst op zoek 
naar sportievelingen
GEMEENTE VOORST.- De Sportraad Voorst is 
een klankbord en een adviesorgaan voor de ge-
meente en de sportverenigingen in de gemeente 
Voorst.  De Sportraad is ingebed in de gemeente-
lijke organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd 
advies bij ontwikkelingen rondom gezondheid 
en sport en bewegen. Voorbeelden van dergelijke 
ontwikkelingen zijn het vrijwilligers beleid van 
sportverenigingen, de veilige sportvereniging en 
de harmonisatie van huur- en subsidiebeleid. 
Ook helpt deze sportieve raad bij het organise-
ren van avonden voor sportverenigingen waarbij 
verschillende thema’s aan bod komen. Zo is er 
vorig jaar het succesvolle bestuurdersevent ge-
organiseerd in samenwerking met Team Voorst 
Actief en Horesca Lieferink. Andere succesvolle 
evenementen van de Sportraad zijn een sportdag 
in samenwerking met het AOC en het fruitbo-
men project geweest.
De Sportraad bestaat momenteel uit 5 personen, 

namelijk: Bas Kempers, Susan Lagodin, Weslie 
Gerrits, Olaf Keurntjes en Niek van Gurp. Sinds 
januari heeft deze groep geen voorzitter meer, 
aangezien Arne Pruijt na 8 verdienstelijke ja-
ren afscheid heeft genomen als voorzitter van 
de Sportraad.  In de praktijk blijkt dat uitbrei-
ding van deze groep sportievelingen gewenst 
is. Met meer leden en een nieuwe voorzitter 
krijgt de Sportraad nóg meer van de grond en 
kunnen zij een nog grotere rol spelen binnen 
de Voorster samenleving.
Lijkt jou het leuk om eens aan te schuiven bij 
een vergadering  om te kijken welke onderwer-
pen er besproken worden en of de Sportraad 
wat voor jou is? Je bent van harte welkom! 
Stuur een mail naar sportraad@voorstactief.
nl, zodat de datum van de volgende vergade-
ring kan worden doorgegeven. Meer informa-
tie over de Sportraad Voorst vind je op www.
voorstactief.nl/sportraad  

Vier 
RESTAURANT

De 
Seizoenen

MARGREET RUPERT

06 - 250 25 273

DORPSSTRAAT 23

7391 DC TWELLO

0571 - 272750

INFO@WAARDIGEWAARD.NL

WAARDIGEWAARD.NL

lunch en diner

Grandcafé

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de  onderstaande horeca zaken.

Zondag 11 maart
Vanaf 12:00 uur tot 17:00 uur
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De culinaire Wandeling 
leidt u door het mooie 
Twello langs 8 horecazaken 
waar u diverse gerechtjes 
geserveerd krijgt.

Twello langs 8 horecazaken 
waar u diverse gerechtjes 

€32,50 
excl. drankjes

mailto:sportraad@voorstactief.nl
mailto:sportraad@voorstactief.nl
http://www.voorstactief.nl/sportraad
http://www.voorstactief.nl/sportraad
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SOCIAAL
DUURZAAM
BETROKKEN

PvdA-GroenLinks komt naar u toe!

UITNODIGING
Op dinsdag 20 februari a.s. vergadert de gemeenteraadsfractie van 
PvdA-GroenLinks in het woonzorgcentrum De Benring in Voorst,
aanvang 19.00 uur, tot ca. 21.00 uur.

Hebt u/heb jij belangstelling, wil je meepraten, heb je vragen of wil je iets 
onder onze aandacht brengen, of wil je gewoon luisteren,
dan ben je van harte welkom!

Kansen voor Voorst – we horen ze graag!
voorst.pvda.nl | voorst.groenlinks.nl

Lochemsestraat 34a, 7396 PK de Vecht (Terwolde)
T: 055 323 2084 M: 06 5190 3366

Al meer dan 20 jaar 
gespecialiseerd in
• Parkeerdeuken
• Hagelschades
•  Spotrepair 

(herstellen en bijspuiten 
kleine lakschades)

Van toen en dichtbij
Honi soit qui mal y pense. (2)
-“Wee degene die er kwaad 
van denkt”-

    Door  Wim Tempelman

Het Deventer Dagblad publiceerde op 2 oktober 1911: “Naar men ons 
bericht werd hedenmiddag in de IJsel boven “de Vlietberg”  het lijk van 
de sedert 25 Sept. vermisten heer B. alhier, gevonden.’’
Op Klein Noordijk was men uiteraard ook op de hoogte gesteld. Van-
daar dat op 4 oktober bij de gemeente Voorst het volgende bericht bin-
nenkwam:
”Kleine Noordijk, Wilp, 3 october 1911’’
Aan den heer Burgemeester der gemeente Voorst.
Door dezen vervul ik den treurigen plicht U namens mevrouw de we-
duwe J.G. Besier kennis te geven van het overlijden van haar echtgenoot 
in leven ontvanger der gemeente Voorst. 
Hoogachtend Gerard van Sijzer
Als deze handtekening juist gelezen is blijft nog immer de vraag wie 
dan deze Van Sijzer is geweest. Ook mevrouw Strik van Linschoten-ter 
Kuile kon hierover op 13 oktober 2010 geen uitsluitsel geven of zich de 
naam herinneren. Op diezelfde derde oktober 1911 verscheen in het 
Deventer Dagblad de volgende annonce onder het kopje:

 Advertentiën                                                                                                                
 (per gewone regel 10 cent)
 Tot onze diepe droefheid is onze hartelijk geliefde Echtgenoot en Vader 
de heer Joan Gerard Besier in den ouderdom van 51 jaar overleden.                                                          
E.W. Besier-de Frederici                                                                            
C.M. Besier -  A.M. Besier -  A.G. Besier
Deventer, 3 October 1911  

Volstrekt eenige kennisgeving                                                                                                                                                                                                                          
De koele en zakelijke redactie van deze advertentie  geeft aan dat het 
overlijden de familie zwaar op de maag lag. De aanduiding -volstrekt 
eenige kennisgeving-  maakt een wat stugge, “kortaffe” indruk.  Uiter-
aard was ook de gemeente volledig op de hoogte. Zo volledig zelfs dat 
“Johan Diederik de Roock, oud een en vijftig jaren, beroep geneesheer 
en Albertus Constant baron van der Feltz, oud veertig jaren, van beroep 
burgemeester, wonende beiden te Voorst, verklaren dat den tweeden 
October dezes jaars, des namiddags te twee uur Joan Gerard Besier, 
echtgenoot van Esther Wilhelmina de Frederici, geboren te Deventer 
van beroep gemeente-ontvanger wonende te Voorst, zoon van August 
Gerard Besier en van Antonia Catharina Kruimel, beiden overleden, in 
den ouderdom van een en vijftig jaren te Wilp, binnen deze gemeente 
is overleden. Waarvan ik deze akte heb opgemaakt, die na voorlezing 
door mij is onderteekend met de comparanten……………     
                                                                           
En dan de handtekening van dokter De Roock, burgemeester A.C. van 
de Feltz en de ambtenaar van de burgerlijke stand de heer Bouwmees-
ter. Conclusie: dokter De Roock was (misschien wel samen met de bur-
gemeester) bij de vondst van het lijk geroepen en constateerde dat de 
heer Besier verdronken was. Je kunt met je klompen aanvoelen dat er 
vreemde zaken gaande zijn als een burgemeester in gezelschap van de 
dorpsdokter voor “den ambtenaar van den Burgelijken Stand” verschij-
nen om aangifte te doen van het overlijden van één van de ambtenaren. 
Zij het dan een vooraanstaande!

OP
 R

EIS

 MET SJORS Hoi! Ik ben Sjors van den Hoogen, en kom 
 uit Twello. Ik ben negentien jaar en ga 

de komende maanden backpackend 
Zuidoost-Azië door. 

Misschien kennen sommigen mij 
via Voorwaarts, waar ik in de A1 
speel, of van Koen Kampioen, een 
tv-serie waar ik in gespeeld heb 

toen ik klein was. Ik ben vorig jaar 
geslaagd op Het Vlier in Deventer. 

Daarna ben ik niet meteen verder gaan 
studeren en heb in plaats daarvan met   

   een vriend samen een tussenjaar genomen met 
het idee om in dat jaar een reis door Azië te gaan maken. Hiervoor heb 
ik het afgelopen half jaar gewerkt en nu is het zover. Vanaf februari ga 
ik samen met een vriend genieten van een aantal maanden onbezorgd 
reizen door Azië. Op onze (voorlopige) route staan Thailand, Laos, 
Vietnam, Cambodja en Indonesië. Omdat we zo vrij mogelijk willen 
zijn, hebben we alleen de heenvlucht geboekt. We willen namelijk 
niet vastzitten aan een plek waarvan, of datum waarop we terug vlie-
gen naar huis. Onze reis start in Chiang Mai (Thailand), om vanaf 
daar te bekijken waarheen we verder allemaal gaan. Wel hebben we 
een aantal activiteiten op onze bucket list staan, zoals Halong Bai in 
Vietnam, de Keli Mutu in Indonesië, de Killing Fields in Cambodja en 
we willen ons Padi brevet halen op een Thais eiland. Ook hopen we 
op sommige plekken de jungle in te trekken naar lokale stammen, op 
safari te gaan en inheemse beesten, zoals olifanten of een tijger, in het 
wild te spotten. Maar ook lijkt het ons gaaf om met andere culturen en 
ander eten in aanraking te komen, tempels te bezoeken of gewoon te 
genieten van een dagje ontspannen op een wit strand. Over de leukste 
of meest bijzondere dingen die we meemaken zal ik eens in de twee 
weken een stukje schrijven in het Voorster Nieuws met een fotootje 
erbij. Hopelijk wordt het een tijd om nooit te vergeten. 

Sjors

Liana Ambramjan voorleeskampioen 
gemeente Voorst
TWELLO.-  Liana Ambramjan 
van basisschool ‘’de Hietweide’’ 
in Twello heeft zaterdag 10 febru-
ari in bibliotheek Twello de Voor-
leeswedstrijd gewonnen. Tien 
kinderen (4 jongens en 6 meis-
jes)  van de basisscholen uit de 
gemeente Voorst namen deel aan 
deze kwartfinale van de jaarlijkse 
voorleeswedstrijd.

De bibliotheek was goed gevuld, want 
de schoolkampioenen waren met een 
groot aantal fans naar de bibliotheek 
van Twello gekomen. De spanning was 
af te lezen van alle gezichten. Eén voor 
één namen de kandidaten plaats in de 
zetel om een fragment van ca. 5 minu-
ten voor te lezen uit een boek van zijn 
of haar keuze. 
Ondertussen had de jury, bestaande 
uit wethouder Harjo Pinkster (tevens 
juryvoorzitter), Mirjam Wijers en 
Yvonne lengkeek de moeilijke taak om 
uit al deze geweldige kandidaten uit-

eindelijk Liana te kiezen als winnares.  
Liana las voor uit het boek ‘’Suzy D. 
baalt voor twee’’ van Karen Saunders. 
‘’Je hebt ons echt geboeid en onze aan-
dacht tot het einde vast weten te hou-
den. Leuk gekozen stuk met een goede 
introductie. We horen en zien dat je er 

plezier in hebt’’ aldus de jury.  
Als prijs kreeg ze een mooie I-padtas, 
en een boekenbon. Liana mag nu de 
gemeente Voorst gaan vertegenwoor-
digen tijdens de regionale wedstrijd. 
Alle kinderen kregen als dank een 
klein tasje met een presentje er in. 
 

Omwonenden uiten zorgen om komst 
Zonneveld langs A1
GEMEENTE VOORST.-  De omwonen-
den hebben hun zorgen geuit over de 
eventuele komst van het Zonneveld 
langs de A1. Willy en Brigitte Gooiker 
willen namelijk een van de grootste 
zonneparken van Nederland gaan 
realiseren op hun terrein aan de Hol-
tweg in Wilp. 

De buren zijn voornamelijk bang voor 
de waardevermindering van hun wo-
ning. Volgens de heer Hans Klunder 
horen zonnepanelen absoluut op een 
dak en niet op cultuurgrond. “Over 10 
jaar is er een tekort aan cultuurgrond, 
net als in het Westen”.  Volgens de 
heer Steur zorgen zonnepanelen voor 
grootse landschapsvervuiling. 
Daarnaast uitte de heer Oldenboom 
zijn zorg over wat het geluid van de 
snelweg met de zonnepanelen doet. 
“Momenteel woon ik 700 meter van 
de snelweg af. Ik hoop niet dat straks 
na het plaatsen van de zonnepanelen 
klinkt alsof ik 300 meter van de snel-
weg af woon”.  Wethouder Arjen La-
gerweij heeft toegezegd zich in te zet-
ten om uit te zoeken wat het effect van 
zonnepanelen op het geluid is. 
Als het plan toch door moet gaan, dan 
zijn alle buren het erover eens dat er 
een grote groenstrook moet komen zo-
dat  de zonnepanelen zowel in de win-
ter als in de zomer uit zicht zijn.
De heer Wolff (adviseur van de heer 

Gooiker) geeft aan de zorgen van de 
omwonenden te begrijpen.  “Ik snap 
de zorgen om ons heen. Liever woon 
je niet naast een zonnepark. Maar dit 
zonnepark voorziet 10.000 huishou-
dens van duurzame energie. Dat is 
de helft van de inwoners van de ge-
meente Voorst.. Wij zijn het gesprek 
aangegaan met mensen die hun zorgen 
hebben laten blijken. Naar aanleiding 
van die gesprekken hebben wij ook 
wijzigingen doorgevoerd. Ik zou op-
recht niet weten hoe we dit beter had-

den kunnen doen. In mijn ogen is dit 
de beste manier”. 
Volgens wethouder Arjen Lagerweij 
gaat het hier om een belangenafwe-
ging. Uit deze belangenafweging is een 
compromis gekomen. “Het college is 
van mening dat een strook van 10 me-
ter het zicht zou kunnen ontnemen.”  

Tijdens de raadsvergadering van 19 
februari 2018 wordt er aan de raad 
gevraagd om een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven over dit plan. 
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Tandartspraktijk Het Praktijkhuis op het Jachtlustplein 1 in Twello houdt zaterdag 3 maart een 
voorlichtingsdag over het Gratis* Klikgebit. Deze dag is bedoeld voor iedereen die problemen ondervindt 
met zijn of haar kunstgebit. Door middel van onderzoek blijkt dat minstens de helft van de ruim 2 miljoen 
prothesedragers hier last van heeft. 

Oorzaak is veelal een loszittend ondergebit als gevolg 
van een slinkende kaak bij het ouder worden. Het losse 
ondergebit zorgt dan voor ongemakkelijk praten, 
lachen, eten en afbijten. Het eten van hard voedsel 
zoals een appel of een hard broodje is dan niet 
mogelijk. De oplossing ligt vaak niet in een nieuwe, 
gewone prothese omdat de sterk geslonken kaak geen 
houvast meer biedt. 

Het klikgebit
Een betere oplossing is het klikgebit, een prothese die 
wordt vastgeklikt op twee implantaten (kunstwortels). 
Deze prothese kan men makkelijk zelf in- en uitnemen 
maar zit toch stevig in de mond. Daarmee wordt de 
gebitsfunctie weer vrijwel zoals vroeger met het eigen 
gebit en ondervindt men geen problemen meer tijdens 
het praten, lachen, eten en afbijten. Bovendien 
voorkomen de implantaten voor een groot deel het 
verder slinken van de kaak en daarmee het invallen 

van de wangen. De gemiddelde kosten voor een 
klikgebit bedragen al gauw € 4.000,00. In de meeste 
gevallen wordt de behandeling, buiten uw Eigen Risico 
en Eigen Bijdrage volledig door de verzekering vergoed 
uit uw basisverzekering. De implantaatleverancier doet 
u een bedrag cadeau ter hoogte van de betaalde Eigen 
Bijdrage. Mocht uw Eigen Risico inmiddels ‘opgemaakt’ 
zijn dan is voor u het klikgebit helemaal gratis. 

Open Dag
Tijdens de Open Dag bij Tandartspraktijk Het Praktijkhuis, 
geeft Gratis* Klikgebit u meer informatie over de 
mogelijk heden en voordelen van het klikgebit en 
uiteraard ook persoonlijk advies. De Open Dag is voor 
iedereen toegankelijk die problemen ondervindt met 
zijn of haar kunstgebit. Wij kunnen voor u een afspraak 
inplannen bij de implantoloog maar u mag ook 
vrijblijvend binnenlopen tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Problemen met uw kunstgebit?
BESLIST NIET NODIG!

Meer informatie?
Voor meer informatie kijkt u op 

www.gratis-klikgebit.nl

Daar kunt u zich ook aanmelden voor 

deze Open Dag. U wordt daarna teruggebeld door 

1 van de medewerkers van het Gratis* Klikgebit 

en indien wenselijk/mogelijk zullen wij een 

afspraak voor u inplannen op de Open Dag. Deze 

afspraak is geheel kosteloos en vrijblijvend.

advertorial

Voor meer informatie kijkt u op 

MELD U
NU AAN!

www.gratis-klikgebit.nl  |  0318 - 57 06 69

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

 
 

 

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Informatie avond Samenloop voor Hoop
TWELLO.- Op 23 februari zal er nog een informatie avond worden gehouden over de Samenloop 
voor Hoop in twello. Dit is een 24 uur durende wandel estafette waarin teams geld gaan inzame-
len voor het kwf kankerbestrijding. Dit geld zal worden gebruikt voor onderzoeken naar de ziekte 
kanker. Zou jij ook mee willen lopen en wil je meer informatie hierover kom dan ook naar deze 
informatie avond. Dit keer wordt hij gehouden bij: Pampus, Knibbelallee 3, 7384 AN Posterenk

Verdachte Drugslab ontloopt dwangsom
GEMEENTE VOORST.- Door een te 
nauwe formulering van de dwangsom 
hoeft de verdachte van de drugslab geen 
dwangsom van 90.000 euro te betalen. In 
januari werd bij de bewoner van een boer-
derij aan de Gravenstraat in Voorst een 
amfetaminelab opgerold. De verdachte 
werd al eerder twee keer opgepakt voor 

hennepteelt. Om dit te voorkomen werd 
destijds een dwangsom van 90.000 euro 
opgelegd door de gemeente. 
Volgens Burgemeester Jos Penninx werd 
de dwangsom destijds gekoppeld aan 
hennep. In januari was er sprake van hard-
drugs in een drugslab. “Dit is iets anders 
dan hennep waardoor we de dwangsom 

niet kunnen opleggen”, aldus Burgemees-
ter Jos Penninx. Volgens Penninx trekt de 
gemeente hier lering uit. 
Burgemeester Jos Penninx wacht op dit 
moment op het rapport van de politie en 
beslist aan de hand daarvan welke maat-
regel hij gaat treffen om dit soort crimi-
nele activiteiten te voorkomen. 

College vreest ‘Berlijnse muur’ door Twello 
GEMEENTE VOORST.-  Het college 
van de gemeente Voorst vreest voor een 
tweedeling van Twello. De reden hier-
voor is dat ProRail voorstellen heeft 
gedaan om een groot aantal nieuwe 
geluidsschermen te plaatsen langs de 
spoorlijn van Twello. In totaal gaat het 
om twaalf nieuwe geluidsschermen 
met een hoogte van één tot vijf meter. 
In totaal moeten de geluidsschermen 
744 meter lang worden. 

Geen Berlijnse Muur door Twello
Wethouder Arjen Lagerweij vindt dat 
de hoge schermen afbreuk doen aan de 
beeldkwaliteit van het dorp Twello. Daar-
naast zorgen de geluidsschermen voor 
een tweedeling van Twello. ‘Wij willen 
geen Berlijnse Muur door Twello heen’, 
aldus wethouder Arjen Lagerweij. 

Preventieve maatregelen genomen
Om te voorkomen dat er binnen Twello 
hoge geluidsschermen nodig zijn, heeft 
de gemeente zelf al de nodige maatrege-
len genomen om het geluid te reduceren. 
Zo zijn er bijvoorbeeld raildempers aan-
gebracht, lage geluidsschermen van or-
ganisch materiaal geplaatst en is er extra 
geluidsisolatie aangebracht aan de wonin-
gen langs het spoor.

Beoogde locaties
Maar deze maatregelen zijn volgens Pro-
Rail niet genoeg. ProRail is van plan om 
de nieuwe geluidsschermen te plaatsen 
aan de Stationsweg, Stationsstraat (2), 
Penninksweg (2), Parallelweg, Oude Bin-
nenweg, Nijverheidsstraat, Lindelaan (2), 
Koningin Julianastraat  en het Hartelaar. 
Het college heeft alleen geen problemen 
met de voorgestelde locatie op het Harte-
laar. Dit scherm moet zeventig meter lang 
en twee meter hoog worden. 

Opdracht van het ministerie
Het ministerie heeft ProRail opdracht 

gegeven om met voorstellen te komen 
voor geluidsbeperkende maatregelen op 
alle locaties waar de geluidsbelasting op 
woningen hoger is dan 65 decibel. Dit is 
het geval voor een aantal woningen in 
Twello. De gemeente Voorst heeft twin-
tig huishoudens die vlakbij het spoor in 
Twello wonen aangeschreven over deze 
plannen.  In totaal hebben zestien huis-
houdens hierop gereageerd. Slecht twee 
huishoudens hebben aangegeven geen 
bezwaar te hebben tegen de komst van de 
geluidsschermen, de andere 14 hebben 
aangegeven geen hoog geluidsscherm te 
willen. 

Visie
De gemeente Voorst heeft een visie op-
gesteld waarin zij aangeeft dat het plaat-
sen van de geluidsschermen in bijna alle 
gevallen geen goed idee is. ProRail heeft 
uiteindelijk het laatste woord over de 
plannen voor het plaatsen van de geluids-
schermen.  Er moet voor 31 december 
2020 een definitief plan liggen bij het mi-
nisterie. 
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lijst 5

D66 gaat voor 
zonnepanelen

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Activia
Zondag 18 februari
14.00 Activia 1 – Raalte 1
11.00 Activia 2 – Overwetering 2
10.00 Activia 3 – Rohda Raalte 8
09.30 Colmschate 5 – Activia 4
Vrouwen
11.00 Zutphen-Activia 

Klarenbeek
Zaterdag 17 februari
09:15 Klarenbeek JO11-3-Overwete-
ring JO11-3
09:15 Klarenbeek JO13-1-Schalk-
haar JO13-4
10:30 Klarenbeek JO11-4-V en L 
JO11-2
12:00 Klarenbeek JO15-2G-Wissel 
JO15-1
13:30 Klarenbeek VR3-Beekbergen 
VR2
14:30 Klarenbeek JO17-2 W S V 
JO17-6
16:15 Klarenbeek JO17-1G-Albatross 
JO17-1

Zondag 18 februari
10:30 Klarenbeek 2-Barneveld 2
14:00 Klarenbeek 1-Be Quick Z 1

Teuge
Zaterdag 17 februari
15:00 SDS 1 - Teuge 1
14:30 Kl Dochteren 2 - Teuge 2
13:00 Apeldoorn 4 - Teuge 3
14:30 Teuge 4 - Groen Wit 5
14:00 CCW 3 - Teuge 5
Vrouwen
14:30 Teuge 1 - Zutphen 1

Terwolde
Zondag 18 februari 
14.00 Terwolde 1 – Lettele 1
11.30 Terwolde 2 – Turkse Kracht 3 
11.00 Lettele 4 – Terwolde 3 
09.00 Broekland VE1 – Terwolde 
VE1
09.30 Terwolde VE2 – Wijhe VE1
Vrouwen 
11.30 uur Terwolde 1–Pax 1

Twello
Zaalvoetbal
Vrijdag 16 februari
19.30 Twello 4 – Holten 3
Elders
19.00 Go-Ahead 1 – Twello 5
20.00 RDC 4 – Twello 6
20.45 Hooiberg 2 – Twello 2
Veldvoetbal
Zondag 18 februari
09.30 Voorwaarts 9 – Twello 4
10.00 Twello 6 – Go-Ahead D. 3
10.30 Deventer 3 – Twello 5
11.00 Twello 2 -  ZVV 2
14.00 Twello 1 – TKA  1

V en L
Zondag 18 februari
10:00  V en L 2 - Columbia 3
10:00  V en L 3 - Klarenbeek 4
11:15  WWNA VE1 - V en L VE1
14:00  CCW 1 - V en L 1

Voorst
Zondag 18 februari:
14:00 De Hoven 1 - Voorst 1
12:00 UD 2 - Voorst 2
10:00 Warnsv Boys 5 - Voorst 4

VOORSTER NIEUWSSPORT

Klaverjasmarathon in 
Dorpshuis de Bongerd
WELSUM.- Op zaterdag 14 april 2018 organiseert Dorpshuis De Bongerd 
te Welsum de jaarlijks terugkerende HALVE KLAVERJASMARATHON. 
Dit kaartfestijn begint om 12.30 uur. Er worden 7 rondes gespeeld. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 10,- per persoon, inclusief koffie, lunch, soep 
en hapjes. De 1e prijs is een half varken (diepvries klaar)! Naast deze 
fantastische prijs zijn er  nog vele andere waardevolle prijzen en geld-
prijzen te winnen. 
Opgave s.v.p. vóór 7 april 2018: telefoon (0570) 56 3058 of mail naar 
info@welsumevent.nl

Roel Buitenhuis 
winnaar  
10-over-rood 
regio toernooi 
2018 mc de 
Megafoon
TWELLO.- In de week van 5 t/m 9 
februari 2018 hielden we weer bij 
mc De Megafoon  te Twello  ons 
traditioneel ,,Regio 10-over-rood 
toernooi” voor de 26e keer en wel 
in ons mooie clubhuis. Er deden 
deden deze week 85 deelnemers 
aan mee. 

Er waren ook nog enkele afzeggingen 
wegens ziekte. Elke avond bleven er 
5 biljarters over. Zodoende bleven 
er vrijdag 9 februari nog 20 biljarters 
over. 
De aanvang was 19.30 uur voor de 
halve en hele finale. 
Het was een mooi toernooi met vele 
spannende wedstrijden en barrages 
en daarbij ook heel veel gezellig-
heid.
Er werd ook gezorgd voor de inwen-
dige mens met stukjes kaas en worst. 
De halve finales waren ook zeer 
spannend. Na de halve finales ble-
ven er nog 10 biljarters over. 
In de finale werd zeer goed gespeeld.  
De finale werd gewonnen door R. 
Buitenhuis. 
De tweede plaats was voor F. Maat-
man na een barrage met W. Bone-
kamp, die een derde plaats behaal-
de.  

Er was voor iedereen een prijsje
in  de finaleronde, 1e prijs een hele 
grote doos met vlees, en een beker, 
met daarbij de eeuwige roem door 
middel van een plaatje met zijn 
naam in de vitrine, 2e prijs een grote 
doos met vlees, 3e prijs een iets klei-
ne doos met vlees. De 7 verliezers in 
de finale kregen een rollade. 
Alle sponsoren en extra sponsoren 
worden bedankt: Oliehandel de 
Croon, Autobedrijf 
de Croon, Cramer Dakdekkersbedrijf 
en Moto Fun Leerkes.

Iedereen die maar geholpen heeft 
bedankt voor het slagen van deze 
biljartweek.  

28 februari, 14 en 28 maart en 11 april om 14:00 uur

Bokslessen Younger at heart X BOKSOUWE
TWELLO.- Houd jij niet van ruzie, 
maar kom je wel graag voor jezelf 
op? Wil je in het leven wat berei-
ken? En wil je daar voor knokken? 
Dan lijkt het ons een strak plan om 
gewoon gezellig mee te doen. 
Younger at heart organiseert in na-
volging op de skateboardlessen voor 
basisschoolleerlingen en kleuters 
de komende woensdagen boksles-
sen voor kids (i.s.m. Boksouwe) in-
clusief support van papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s.
 
Waar: In het Honk aan ‘t Plutopad 
(achter de brandweer kazerne) Jon-
gerencentrum.

Niet eng, niet gevaarlijk, niet span-
nend. Wel leuk, en stoer. Mamma 
said knock you out! of vinden papa 
en mama ‘t een beetje spannend, 
dan vertel je ze gewoon dat je aan 
je lichamelijke en mentale weer-
baarheid wilt werken. Je bewuster 
wilt worden van je eigen kunnen. 
Dat je je doorzettingsvermogen wil 

bevorderen en je sociale vaardig-
heden wilt vergroten… en ook niet 
onbelangrijk: De lessen zijn gewoon 
gratis!
De bokslessen leggen de nadruk op 
het sociaal aspect, help je partner, 
moedig hem/haar aan, help hem/
haar over moeilijke punten heen. 
Tevens laat het kinderen die elkaar 

denken te kennen elkaar wellicht 
van een andere kant zien.(wow die 
is sterk of het stille ‘’vergeten’’ kind 
dat ineens veel stoerder blijkt te zijn 
dan gedacht) Naast alle waarden die 
het boksen levert is er natuurlijk 
gewoon het stukje plezier. Er is nog 
geen enkele groep geweest die het 
niet super naar hun zin heeft gehad.

JO11-1 èn JO13 sv VenL 
bekeren verder
DE VECHT.- Het is de beide overge-
bleven jeugdteams van V en L gelukt 
de eerste bekerwedstrijd na de pou-
lefase winnend af te sluiten. Beide 
teams deden dat op overtuigende 
wijze. Bij de JO11-1,onder leiding 
van John Overvelde , Jakob Lager-
weijen Ole v Straaten, was het Sam 
Eindhoven die de tegenstander Voor-
waarts JO11-3 snel duidelijk maakte 
dat ze met lege handen naar Twello 
terug zouden gaan. In 3 minuten wist 
hij het net maar liefst 3 keer te vin-
den. De voorsprong werd met prima 
combinatievoetbal uitgebouwd naar 
5-0 toen in de 14e minuut het enige 
tegendoelpunt genoteerd moest wor-
den. Het werd voor rust nog 6-1. Na 
rust werd de druk op het doel van 
Voorwaarts alleen maar groter en dat 
resulteerde uiteindelijk in een grote 
14-1 overwinning. Opvallend aan het 
spel van V en L was hoe goed en snel 
ze elkaar al weten te vinden. Op deze 
leeftijd komt het nogal eens voor dat 
er een soort kluitjesvoetbal gespeeld 
wordt maar daar was bij V en L ab-
soluut geen sprake van. De spelers 
gunden elkaar de bal en de aannames 

waren voor hun leeftijd bovenmatig 
goed. Een echt team waarvan je zag 
dat het plezier er vanaf spatte.

Dan een stapje hoger. De JO13-1 van 
Jan Teunissen, Michel van Beek en 
Jos Jansen. Ook hun spelers waren 
de poulefase zonder kleerscheuren 
doorgekomen. Vandaag was Zutphen 
JO13-4 de tegenstander. Dit team is 
evenals ons JO13 gepromoveerd naar 
de 4e klasse. Echter ingedeeld in een 
andere poule dus zullen elkaar niet 
gaan tegenkomen in de competitie. 
De eerste minuten waren duidelijk 
voor FC. Zutphen en veel van het 
spel speelde zich af op de helft van V 
en L. Dat betekent dat er veel ruimte 
is op de helft van Zutphen en daar 
maakte V en L dan ook dankbaar ge-
bruik van. Het was de snelle Matthijs 
Jansen die goed gebruikt maakte van 
zijn snelheid en V en L met 2 doel-
punten op een 2-0 voorsprong zette. 
Luca ten Have zorgde ervoor dat V en 
L op een mooie 3-0 voorsprong kwam. 
Het doelpunt dat hij scoorde was er 
een uit het boekje. Een voorzet van 
Matthijs Jansen werd door Luca, die 

goed voor zijn tegenstander kwam, 
binnen getikt. Vlak voor rust scoorde 
Zutphen. Elk tegendoelpunt is jam-
mer maar deze kwam op wel een 
heel verkeerd moment. Het gaf aan 
dat JO13-1 nog niet klaar was met de 
wedstrijd. V en L kwam echter goed 
uit de kleedkamer en al snel scoorde 
Cas van Lohuizen 4-1 waarmee hij 
de wedstrijd in het slot gooide. Die-
zelfde Cas zorgde ervoor dat Sem 
Teunissen de voorsprong uitbouwde 
tot 5-1. En dan blijkt dat V en L JO13 
niet stil heeft gezeten in de afgelopen 
transferperiode want de aangetrok-
ken Thirza Buitenhuis werd in de 
42 minuut ingebracht en 9 minuten 
later liet zij zien een goede aanwinst 
te zijn voor het team want zij scoorde 
de 6-1 wat tevens de einduitslag was. 
Dit team speelde vandaag een leuke 
wedstrijd waarbij opnieuw bleek dat 
er veel niveauverschil zit tussen en-
kele spelers. Voor de enkele spelers 
gaan we incidenteel de uitdaging wat 
hogerop zoeken. Hierdoor worden de 
andere spelers nog meer in het spel 
betrokken waardoor er voor hun ook 
een uitdaging aan zit te komen.

Het Davis Cup geweld bij TC Teuge 
is weer losgebarsten
TEUGE.- Of het nu aan het weer 
ligt, of aan te veel testosteron of 
misschien wel aan beide, maar bij 
tennisclub Teuge is het Davis Cup 
geweld weer losgebarsten. Alsof 
het jaaaaaren geleden is dat dit 
altijd weer spannende toernooi 
werd gehouden. 

De deelname aan dit toernooi is 
weer als vanouds. Vier teams heb-
ben zich opgegeven. De eerste wed-
strijden zijn alweer gespeeld en de 
zweetdruppels die nauwelijks kans 
hebben om te bevriezen spatten al-
weer op de baan. 
Prachtige partijen zijn er nu al ge-
weest. Zo moest Kees zijn meerdere 
erkennen in René, speelde Bert met 
zijn team de sterren van de hemel en 
liet Anita opnieuw zien hoe stand-
vastig zij kan spelen; sober en doel-
matig. En natuurlijk worden alle 
partijen nog eens dunnetjes (nou 
ja dunnetjes!?) besproken en nage-
speeld in de derde helft. Er tekent 
zich nog geen onderscheid af in de 
stand en het behaalde aantal punten. 
Het kan nog alle kanten op. Tot 25 
maart worden deze voorrondewed-
strijden gespeeld. 

Op zondag 25 maart is er dan de gro-
te Davis Cup finaledag. Dan speelt 
team nummer 1 van de voorronde 
tegen team nummer twee. Wie zal 
uiteindelijk de beker met het vlag-

getje trots een heel jaar in de kast 
mogen hebben. De komende twee 
maanden wordt de rest van het toer-
nooi gespeeld.  
Op 25 maart kunnen de leden ove-
rigens ook hun nieuwe tennispasje 
ophalen bij de club. 

Wilt u meer weten over onze 
tennisclub? 
Kijk dan ook eens op de website:
www.tennisclubteuge.nl 
of like ons op onze FB-pagina 
Tennisclub Teuge. 

http://www.tennisclubteuge.nl
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Veel voordeel bij uw 
Voorster Ondernemers

Tel. (0575) 501 406

www.rsschildersgroep.nl

VAN BOSHEIDE 
SCHILDERWERKEN

WWW.HOFMEIJERVOORST.NL  •  TEL: (0575) 50 14 98  

• AGRARISCH LOONWERK 
•  GEWASBESCHERMING
• SPORT EN RECREATIE 
• CULTUURTECHNIEK
• GRONDVERZET 
• CIVIELE TECHNIEK
• ADVIES EN ONTWERP 
•  NATUURONTWIKKELING

0172075 Adv 8x8 cm Hofmeijer.indd   1 09-06-17   10:00

 

 
Heeft u een verfkwast 

nodig? 

Even naar Sarink  

 
 

Rijksstraatweg 116 
7383 AW Voorst 

E:  mail@fasarink.nl 
T:  0575-501207 

 

 

Herensokken 
zonder elastiek 

knellen niet! 
€5,25 p.p. 

maten 39 t/m 47

Rijksstraatweg 24, Voorst - (0575) 50 12 71

Ambachtelijke 

Bakkerij Bril 
& Zonen

Volop eenden 
poten en 

eendenborst

 

 
Heeft u een verfkwast 

nodig? 

Even naar Sarink  

 
 

Rijksstraatweg 116 
7383 AW Voorst 

E:  mail@fasarink.nl 
T:  0575-501207 

 

 

Goud en zilver staan 
SV Twello Dans goed

TWELLO.- Bij de Oost-Nederlandse 
Kampioenschappen Jazzdans in Al-
melo hebben drie wedstrijdgroepen 
van SV Twello Dans mooie podium-
plekken veroverd. Om deze dagen 
in Olympische sferen te blijven; 
twee keer zilver en een keer goud 
zijn de kleuren van hun prestaties.

“We wanna dance…”
Wedstrijdgroepen kennen een onder-
verdeling in categorieën (A, B, C en 
D) en naar leeftijd. Afgelopen zater-
dag mochten de jongste danseressen, 
uitkomend in de D categorie tot en 
met dertien jaar de spits “af dansen.” 
Optreden vinden ze ontzettend leuk, 
maar voor een jury blijft het toch ex-
tra spannend. Met de dans op het voor 
hun zo toepasselijke nummer “We 
wanna dance ‘till we can’t no more”, 
hebben ze door te stralen en goed te 
dansen zes groepen achter zich weten 
te laten en zo de tweede plek in de 
wacht gesleept. In hetzelfde ochtend-
programma wisten ook de danseres-
sen uit de C categorie tot en met 19 
jaar de jury met verve te overtuigen. 
Deze groep kent elkaar door en door 
en heeft op het afgelopen Nederlands 
Kampioenschap Jazzdans in Ahoy de 
tweede plek behaalt. Zaterdag was het 

hoogste podium voor hun. Dat doet de 
groep voor de komende wedstrijden 
naar meer smaken.

Zeg eens A
In het middagprogramma maakten de 
danseressen uit de A categorie in de 
leeftijd tot en met 13 jaar hun opwach-
ting. Ze dansen al een aantal jaren 
samen, eerst in de C en daarna in de 
B categorie. En ook zij weten dat het 
geweldig is om aan het Nederlands 
Kampioenschap Jazzdans mee te mo-
gen doen. Om dat weer te kunnen 
doen, is het belangrijk om wedstrijder-
varing op te doen zoals in Almelo. Dit 
seizoen doen zij dat voor het eerst in 
de hoogste categorie. Een aantal dan-
seressen was niet fit, maar toch naar 
Almelo getogen om hun groep niet in 
de steek te laten. Tot grote schrik van 
een ieder moest een danseres tijdens 
de dans afhaken. Maar met hun inten-
se dans nam de groep het publiek en 
de jury mee naar een niveau dat veel 
goeds belooft voor de komende maan-
den. Met een tweede plek onder de 
arm kan ook deze groep op weg naar 
de volgende wedstrijd. Ook daarover 
zullen wij weer berichten, in deze 
krant en op onze website www.svt-
wello.nl onder gymnastiek. 

volg ons ook 
op social media 

www.voorsternieuws.nl

http://www.svtwello.nl
http://www.svtwello.nl
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Is jouw boekhoudpakket antiek? 
Dan kunnen wij jou stress en tijd besparen.

Nog veel te vaak horen en zien we dat ondernemers een verouderd 
boekhoudpakket gebruiken. Heb jij nog een oud programma en/of werk je nog 
niet in de Cloud? Zonde! Want de huidige software heeft veel meer functionaliteit 
en bespaart je tijd. 
Ons team werkt met het meest gebruikte online boekhoudprogramma Exact 
Online.

De voordelen op een rij: 
• Informatie is (grafi sch) inzichtelijk; 
•  Gebruiksgemak is aanzienlijk beter; 
•  Verbeterde samenwerking met de accountant en fi scalist;
• Je werkt in de Cloud: je hebt altijd en overal inzicht in de fi nanciën, 
 ook op je telefoon en IPad;
• Automatische back-ups van je data.

Kortom: je fi nanciële administratie geeft meer inzicht, 
werkt makkelijker en sneller.

Meer tijd voor leukere dingen! 
Ben je nog niet overgehaald? 
De grootste reden waarom ondernemers de overstap naar een nieuw 
boekhoudprogramma uitstellen, is dat ze denken dat het veel gedoe 
is en tijd kost. We begrijpen dat je daar niet op zit te wachten, want 
als ondernemer ben je nu eenmaal druk. Wist je dat overstappen niet 
ingewikkeld is en dat wij jou daarbij kunnen helpen? We 
kunnen je ook leren met het programma te werken. 

Rust in je boekhouding = rust in je hoofd. 
Wil jij het gemak ervaren? 
Ons team zorgt ervoor dat je boekhouding 
veel minder tijd en stress kost. Wij helpen en 
begeleiden je tijdens de overstap naar Exact 
Online. En zijn er vragen? Dan kunnen we online 
met je mee kijken of bij je langs komen. Neem 
voor meer informatie contact op met Wim Derksen 
(0570-210500 of Derksen@2dee.nl).

accountan ts  &  be las t ingadv iseurs

Munsterstraat 16 7418 EV Deventer
T 0570 - 210 500 M info@2dee.nl

www.2dee.nl

Donderdag 22 februari, LEZING JAN TERLOUW
Bibliotheek Twello (Marktplein 11, Twello), 20.00 uur

Maandag 26 februari, INFORMATIE-AVOND ‘DEMENTIE OF VERGEETACHTIGHEID?’ 
IN VOORST Dorpshuis Voorst (Schoolstraat 14, Voorst), 19.15 uur

Dinsdag 6 maart, DE KRACHT VAN ‘EEN CURSUS IN WONDEREN’ 
Dorpskerk Twello (Dorpsstraat 10, Twello), 20.00 uur

Donderdag 15 februari, 
SCHRIJVER KADER ABDOLAH IN BIBLIOTHEEK TWELLO 
Bibliotheek Twello (Marktplein 11, Twello), 20.00 uur

Zondag 18 februari, WORKSHOP ‘ONTDEK JE ADEM’
Meermuidenseweg 19b, Twello, 09.30 uur

Vrijdag 23 en zaterdag 24 februari, STERRENKIJKEN’ BIJ VOLKSTERRENWACHT 
BUSSLOO, Bussloselaan 4 (Bussloo), 19.30 uur

Woensdag 28 februari, BOKSLESSEN YOUNGER AT HEART IN TWELLO, 
Jupiter 4, Twello, 14.00 uur

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

AgendaNieuw 
groep 
yoga
VOORST.-  in de Kapel aan 
de Enkweg wordt vanwege 
de grote belangstelling bin-
nenkort een nieuwe groep 
gestart voor yoga (naast de 
bestaande dinsdagavond-
groep).  

Yoga is voor iedereen, jong en 
oud, ervaring is niet nodig. 
Probeer het eens uit met een 
proefles!
Yoga heeft een positief effect 
op je lichaam, op je ademha-
ling, op je denken en helpt je 
beter te ontspannen. Boven-
dien zorgt yoga voor een goede 
nachtrust. De nieuwe groep 
start na de voorjaarsvakantie 
op maandagochtend van 9.30 
tot 10.45 uur. 

Aanmelding en informatie bij 
yogadocent: Liesbeth Drijber
L.drijber@ hotmail.nl 
of 06-13547389

Twee eerste prijzen voor 
Eveline Hoogstad

Eveline met Camaraz van de Oortveldruiters.

EMPE.- Na een slechte generale scoorde Eveline op de wedstrijd in Vorden 
in de klasse M1 met Camaraz 207 en 204 punten en dat leverde haar twee 
maal het oranje lint op en vier winstpunten waarmee de combinatie de pun-
ten heeft voor de klasse M2.

Trias 2 en 5 strijden om koppositie
TWELLO.- Afgelopen zaterdag stond alles in het teken van de wedstrijd 
Trias 2 tegen Trias 5 om de koppositie in de Startersklasse D. Trias 2 is 
vooraf licht favoriet omdat fit team vorig jaar ook al competitie heeft 
gespeeld. Trias 5 is dit jaar net begonnen, voor hun is het allemaal nog 
nieuw.

Trias 3 speelde tegen Vined 2 uit 
Heerde. Nienke Wijnhout begon 
sterk door de eerste wedstrijd over-
tuigend te winnen. Nadat Noa Keu-
kens haar partij verloor wist Floortje 
Gerritsen haar partij te winnen en 
Trias weer op voorsprong te bren-
gen. Helaas werd hierna het dubbel 
verloren en ook Noa moest de winst 
aan haar tegenstander laten. De 
einduitslag is dus 3-2 in het voor-
deel van Vined 2.  
Dan Trias 2 tegen Trias 5. Wat een 
wedstrijd! De eerste wedstrijd wist 
Trias 5 met Milan Munning te win-
nen van Quinten Gerritsen. Maar 
hiervoor waren wel 5 spannende 
games voor nodig. Hierna volgde 
Stijn Kamminga (team 2) tegen Mees 
Snoek (Trias 5). Ook hier winst voor 

Trias 5. In 5 super spannende games 
wist Mees Snoek ongeslagen te blij-
ven. Trias 5 stevende af op een sen-
satie. Maar het dubbel van Trias 2, 
met Kyan Broekers en Quinten, wist 
te winnen van Mees en Milan. Ook 
na het dubbel stoomt Trias 2 door. 
Kyan, die nog geen wedstrijd heeft 
verloren, wint van Mees in 3 games. 
Want een spanning in deze topper 
2-2. De laatste wedstrijd tussen Stijn 
Kamminga en Milan Munning werd 
echt een thriller. Milan komt voor 
met 2 games maar Stijn geeft niet 
op. En Stijn weet de 2-0 achterstand 
om te zetten in een 3-2 voorsprong. 
Prachtige wedstrijd met een einduit-
slag van 3-2 voor Trias 2. En ter af-
sluiting Trias 2 en ook Trias 5 delen 
na zaterdag samen de koppositie.
 

De vele objecten waaruit het 
heelal is opgebouwd
OLST.- Op vrijdagavond 23 februari 
nemen wij  je mee op reis langs de 
vele objecten die in het heelal te vin-
den zijn. Hoe is het universum opge-
bouwd en hoe kan het dat er zo veel 
verschillende objecten zijn? Een ster 
(zon) zal nooit altijd blijven schijnen 
maar eindigen als Witte Dwerg, Neu-
tronenster of zelfs Zwart Gat. Water-
stof, het meest voorkomende element 
in het heelal, waaruit ook onze zon 
is opgebouwd, wordt in dergelijke 
warmtebronnen omgezet in Helium, 
Zuurstof, Stikstof. Zware tot zeer 
zware sterren krijgen het zelfs voor 
elkaar zeer kostbare elementen te 
produceren zoals goud, platina, ko-
per, uranium! 

Ook instrumenten waarmee men dit 
alles onderzoekt komen aan bod tij-
dens de lezing zoals sterrenkijkers 
waarmee je waarneemt in zichtbaar 
licht, infraroodkijkers, radioteles-
copen, röntgen- en ultravioletsatel-
lieten. Aanvang 19.30 uur bij het In-
focentrum IJssel Den Nul waar door 
Staatsbosbeheer een avondje sterren-
kunde wordt gepresenteerd. Vanaf 
19.30 uur een lezing en vanaf 20.30 
uur gaan we met z’n allen naar buiten 
(bij helder weer) om naar objecten te 
kijken die binnen het bereik van de 
opgestelde sterrenkijker liggen. Wees 
welkom die avond. We hopen vooral 
op een mooie heldere avond zodat we 
het accent vooral op het waarnemen 

kunnen leggen. 
De activiteit vinden plaats tussen 
19:30- 22:00 uur in en rondom het In-
focentrum IJssel Den Nul (Rijksstraat-
weg 109). Aanmelden voor deze acti-
viteit is niet nodig. De kosten zijn € 
5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Eventueel 
aanmelden kan bij evenementen@in-
focentrumijssel.nl Tel: 0570745040.
Bijna elke maand organiseert Staats-
bosbeheer een wandeling onder lei-
ding van een Staatsbosbeheer natuur-
gids. Kijk op www.staatsbosbeheer.
nl voor activiteiten in uw regio. Kijk 
voor alle activiteiten van het Infocen-
trum IJssel Den Nul op www.infocen-
trumijssel.nl. 

Concert van Johannes Brahms: 
Die schöne Magelone
 
EEFDE.- Op zondag  25 februari 
wordt in kapel op ’t Rijsselt in Eef-
de een concert gegeven door: Karin 
Strobos, mezzosopraan, Thomas 
Beijer, piano en Sieger Sloot, acteur/
verteller Entree: 17,50 euro  (inclu-
sief koffie enz.)  t/m 18 jaar gratis. 
Reserveren: tel. 0575-570521 of 
www.kapeloptrijsselt.nl  of  info@
kapeloptrijsselt.nl 

De muziek Brahms schreef zijn in-
drukwekkende liederencyclus Die 
schöne Magelone op de tekst van de 
Duitse schrijver Ludwig Tieck. Basis 
van die tekst is een middeleeuws 
ridderverhaal waarin Graaf Peter 
verliefd wordt op de Napolitaanse 
koningsdochter Magelone. In deze 
spannende en avontuurlijke ge-
schiedenis zijn zelfs nog elementen 
te ontdekken uit de vertellingen van 
Duizend-en-een-nacht.
Gezongen in het originele Duits 
wordt de luisteraar bij de les ge-
houden doordat het verhaal tussen 
de coupletten door in het Neder-
lands wordt verteld. 
Hoewel het werk als een hoogtepunt 
van de Romantiek wordt beschou-
wd,  werd het tot nu toe niet vaak in 
Nederland uitgevoerd. 

De musici
Mezzosopraan Karin Strobos kende 

o.l.v. dirigent Sir Simon Rattle haar 
internationale doorbraak in de rol 
van Octavian in de opera Der Rosen-
kavelier van R. Strauss. Brahmsspe-
cialist Thomas Beijer plaatste zich 
aan de top van een generatie jonge 
pianisten toen hij het YPF Natio-

naal Pianoconcours won. Hij geeft 
al pianorecitals vanaf zijn tiende. 
Sieger Sloot volgde de toneelo-
pleiding in Amsterdam en werd 
bekend als acteur in vele toneelstuk-
ken, films en TV-series (o.a. Flikken 
Maastricht).

http://www.kapeloptrijsselt.nl
mailto:info@kapeloptrijsselt.nl
mailto:info@kapeloptrijsselt.nl
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Dierenasiel de Kuipershoek, Kuipersdijk 11, Klarenbeek, 055-5068600 - www.overgelder.dierenbescherming.nl

ZOEK DE BAAS!

Markt Twello

Kom.. .  en proef de sfeer

vrijdagmiddag
van 12.30 tot 

17.30 uur

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













Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 

info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

WAARDEBON NOTEN AFDELING WAARDEBON ZUIDVRUCHTEN AFDELING

WALNOTEN CRANBERRY’S

EEKHOORNTJES 
MIX 

KINGSIZE’S DADELSWINTERMIX

PISTACHES

CASHEWNOTEN
ABRIKOZEN

10.00
9.996.99

9.998.99
6.99
7.99 7.99

600 GRAM

1000 GRAM
500 GRAM

1000 GRAM
500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM 1000 GRAM

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

Sinaasappels 
vol sap

Witlof

3.50 1.00
Zoete mandarijnen
Zonder pit 3.5030 stuks Per kilo30 stuks

Vermiste en gevonden huisdieren

Troy is op zoek naar 
een vredig plekje
Troy is vernoemd naar de belangrijkste held uit 
de Trojaanse oorlog. Troy ziet er stoer en in-
drukwekkend uit maar een echte krijger is hij 
niet. Hij is super lief en gek op mensen, ook 
andere honden vind hij wel gezellig. Troy is 
een kruising rottweiler van 3 jaar oud. Hij heeft 
veel energie en gaat graag mee wandelen. Ook 
vindt hij het leuk om met de baas bezig te zijn. 
Troy heeft afgelopen maanden zware strijd ge-
leverd en heeft niet zijn ideale gewicht. Daar-
om zal hij de aankomende tijd goede voeding 
moeten krijgen. Troy heeft een baas die erva-
ring heeft met grote honden. 

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

Vermist 
Rood/blonde ge-
castreerde kater, 
mist een oog, 
staar aan het 
andere oog, is 
dus blind: Zon-
nenbergstraat , 
Wilp.

Gevonden
katertje, witte 
streep over de 
neus, wit om 
bekje, witte kin 
en borst, witte 
sokjes: Twello-
seweg, Terwol-
de.

Ik ben als gevonden opge-
geven vanaf de Twellose-

weg in Terwolde.

PVC MATERIAALSTRAATKOLK

VSV Koppelstraat 4 TWELLO • 0571 794 514

STUNTZAAK.NLU kent ons van

Wij zijn leverancier van de Gemeente Voorst 
HWA afkoppelbijdrage

399 399299499
25 STUKS 10 STUKS 22 STUKS HEEL KILO

ZOET EN SAPPIG SPAANSE PERS  
SINAASAPPELEN   

VERSE KLASSE 1  
ASPERGES     

SUPER SAPPIGE   
MINEOLAS  

NIEUWE OOGST, VOL SAP EN ZONDER PIT 

CLEMENGOLD 
MANDARIJNEN     

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

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
KERKDIENSTEN

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

Als u buiten de spreekuren drin-
gend een huisarts nodig heeft 
Klarenbeek: bellen naar Apel-
doorn: 0900 600 90 00 
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 
Twello/Terwolde/Wilp: bellen 
met Spoedpost Huisartsenzorg 
Deventer e.o. (0570) 501 777

DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze 
openingstijden kunt u terecht bij 
Dienst Apotheek Salland, gevestigd 
in de centrale hal van het Deventer 
Ziekenhuis. Tel. 0570 53 65 05.

TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het ant-
woordapparaat van uw tandarts 
afluisteren. 

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, 
Parkelerweg 8, Twello. Tel. 0571 27 
55 03, bgg. 055 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag be-
reikbaar voor kraamzorg, jeugdge-
zondheidszorg

ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 
– 17.30 uur; zaterdag van 9.30 – 
15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt 
u op werkdagen van 17.00 – 20.00 
uur en op zaterdag, zon- en feestda-
gen van 10.00 – 17.00 uur terecht 
bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in 
Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, 
Tuinstraat 51 in Voorst. 
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 
11.00 uur
Voor informatie bel met Zorgsaam 
op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, 
tel. 055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl 
SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht te-
recht voor een compleet pakket aan 
diensten op het gebied van gezond-
heidszorg, zorg, wonen en welzijn. 
Tel.: (0900) 8856, 24 uur per dag, 7 
dagen per week bereikbaar. Inter-
net: www.sensire.nl, E-mail: info@
sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugd-
gezondheidszorg, dieetadvisering 
088-1263126. 24 uur per dag 
bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente 
Voorst en is 24 uur per dag 
bereikbaar via tel. 0571 28 36 00. 
Meer informatie: www.trimenzo.nl. 
Bezoekadres: de Martinushof, Sint 
Maartenserf 85 in Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in ge-
val van nood) en over de producten 
en diensten van de Diabetesvereni-
ging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kultur-
hus Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappe-
lijk Netwerk Voorst, inloopspreek-
uur bij Kulturhus op werkdagen 
van 09.00-14.00 uur. Tel. 0570 74 
51 11. 
Voor meer informatie www.meeve-
luwe.nl 

DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren 
zaterdag 10.30-11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar 0571 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
www.dierenkliniektwello.nl
DIERENARTSENPRAKTIJK 
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren, 
paarden & landbouwhuisdieren. 
Torenbosch 64, Twello, 
Zutphenseweg 50, Klarenbeek. 
Voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com
DIERENKLINIEK 
DE IJSSELVALLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en 
paarden. Voor spoeddienst 24 uur 
per dag bereikbaar 055-3669286. 
Kopermolenweg 11 Klarenbeek. 
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Zondag 18 februari 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur  en 14.30 uur ds. A. v/d Heiden.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
Van Neck, gez. dienst in Wilp.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. Bloemendal.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. L. van Prooyen Schuurman.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur,.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Van 
Neck, gez. dienst in Wilp.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Kl. 
Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Van 
Neck, gez. dienst, mmv Oefening en 
Stichting.  
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pastor Sebastian. Kerk 
eveneens geopend van 14.00 uur tot 
16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, prop. Luitjes, 
17.00 ds. C.v/d Valk.

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

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

Voorster Nieuws
nu ook te volgen 

op Instagram

Een boerderij op Bussloo? Wie zegt het? 

Reacties naar info@okvvoorst.nl of telefoon 0571 277090.
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

Reactie week 6
Op de foto van week 6 ontvingen wij een reactie 
van de heer Peppelenbos en mevrouw Bakkenes-
Verbeek. De drie brandweerlieden zijn, vlnr: Wim 
Verbeek, Jan de Weerd en ? Hulleman.

  Natuurfoto van minimaal A4 en 
 maximaal A3 formaat, vierkant 
 mag ook maximaal 30x30 cm
  Eén foto per persoon
  Niet digitaal aanleveren
  Uiterste inleverdatum 3 maart
  Inleveren in de winkel, 
 Oonk meer dan een boek, 
 Stationsstraat 4 Twello, 
 voorzien van naam, 
 email-adres en telefoonnummer 
 (op de achterzijde van de foto)

Wie maakt de mooiste 
natuurfoto!

NATUUR IS HET THEMA VAN DE BOEKENWEEK 2018

Doe mee aan onze 
natuurfotowedstrijd

Spelregels:

Een jury kiest de tien mooiste foto’s en de winnaar van de juryprijs. 
De overige negen foto’s komen in de Boekenweek in de winkel 
te hangen en kunnen worden beoordeeld door onze klanten. 
Hieruit komt de publieksprijs. Zowel de juryprijs als de publieksprijs
is een bon van 100 euro te besteden in onze winkel.

StatiOnsstraat 4 Twello | 0571 271 509

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


WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

VERDIENEN OP AL JE 
DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

JUMBO 
CORNFLAKES
Pak 500 gram 

JUMBO 
BIOLOGISCHE 
HALFVOLLE MELK
Pak 1 liter

JUMBO ITALIAANSE 
ROERBAKMIX
Zak 400 gram 

099

094

169

Binnendijk 
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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