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houdt u mobiel!
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NODIG?

NIJBROEK.- Tijdens de wintershow 
voor runderen in Zwolle was Johan 
Uenk uit Nijbroek met zijn dieren 
zeer succesvol.  De zwartbonte Ju 
Lonia 179 behaalde de 5e plaats in 
de rubriek zwartbont midden. In een 
latere rubriek zag Marcel Brugman 
uit Loenen zijn Snowflake dochter 
Truus de derde plek behalen. De 
Klarenbeekse Dienie 61 van Marko 
Nieuwenhuis volgde met een 5e 
plaats. In de middenklasse roodbont 
eiste Ju Lonia 180 van Johan Uenk 
de 4e plek op. Maar toen was haar 
de 1a plaats voor Ju Lonia Johan 
al toebedeeld in de eerste rubriek. 
Goed voor een plaats in de finale na 
de middag. Marko Nieuwenhuis zag 
in deze zelfde rubriek zijn Zabing, 
nazaat Sandra 9 als 4e eindigen. Bij 
de oudere koeien bezat Johan een 

troef in Ju Lonia 167 (vader Destry). 
Een 2e plaats was goed genoeg in het 
uitlopende koptrio voor de finale 
ook later in de middag.

‘s Middags werden eerst de groepen 
fokstudieclubs uitgenodigd om hun 
beste koeien te showen en onderling 
uit te maken wie hier de beste uni-
forme groep dieren kon neerzetten. 
Een verdienstelijke 2e plaats ach-
ter Fokclub Holten was er voor de 
Voorst-Terwolde groep.

Het talrijke publiek genoot van beste 
topkoeien en trotse eigenaren. De 
sfeer was prima en de show straal-
de enthousiasme en passie voor het 
houden van en omgaan met koeien 
uit. Ilka Kleiboer was de jonge ge-
leidster van Ju Lonia’s Johan. Met 
veel verve leidde zij deze jonge koe 
met zeer best uier door de ring. Van 
de jury mocht zij haar koe bij de laat-
ste 4 opstellen. Volkomen verrast zag 
zij het jurylid Ju Lonia’s Johan als 

eerste een tikje op het kruis geven 
als bewijs van het kampioenschap. 
Zeer blij keek ze naar de ingang van 
de ring waar Johan en haar familie in 
de feestvreugde deelden. 

Inmiddels stond Truus van Marcel 
Brugman na een 2e plaats bij de 
laatste 4 oudere zwartbonte koeien 
opgesteld.  De Shottle dochter kwam 
niet verder dan de eervolle 4e plaats. 
Bij de roodbonte oudere dieren zag 
Johan begeleider Goossens zijn koe 
ook opstellen bij de laatste 4. Ju 
Lonia 167 was sterker geworden na 
de middag want ze hield de eerdere 
rubriekswinnares achter haar. Wel 
moest ze de andere rubriekswinna-
res voor laten gaan, dus genoegen 
nemend met de reserve titel, viel de 
2e roodbonte koe uit stal Uenk in de 
prijzen.  Een daverend succes voor 
hen in dit prille showseizoen met 
de Nationale Rundvee Manifestatie 
eind juni in het vooruitzicht, weder-
om in de IJsselhallen.

Johan Uenk met reservekampioene oudere dieren Ju Lonia 167 en Ilka Kleiboer met 
kampioene jonge koeien Ju Lonia’s Johan.

Zin in de 
ouderdom: 
Ouderdom 
in de film
TERWOLDE.- Wie oud is gewor-
den heeft een heel leven achter 
zich. Er is meer verleden dan toe-
komst en vaak  komen herinnerin-
gen terug aan het leven dat geleefd 
is. Zo kan het leven als een film 
aan je voorbij trekken. Op 1 maart 
om 10.30 uur kijken we samen 
in de kerk van Terwolde, Molen-
weg 2, naar een film over de ou-
derdom. Thema’s als terugkijken, 
wat was goed, wat had je liever 
anders gehad of anders gedaan, 
waar heb je van genoten, komen 
aan de orde. Bent u (ongeveer) 75 
jaar of ouder, dan bent u van harte 
welkom, de koffie staat klaar. De 
eerstvolgende bijeenkomst is op 
woensdag 5 april, verdere infor-
matie volgt.

Undercover 
rockband Status 
Quo bij Pamplus  
POSTERENK.- Vrijdagavond 24 
maart speelt vanaf 21.00 uur de 
undercover rockband Status Quo 
bij Pamplus. Voor de hardrockfans 
belooft het een fantastische avond 
te gaan worden.  Enkele weken te-
rug speelde de undercover forma-
tie Status Quo in café De Hip in 
Deventer en Fonz Scheepstra, uit-
bater van, plus uitvinder van het 
undercover concept,  had daarbij 
de Pamplus organisatie uitgeno-
digd om alvast wat voorpret te 
hebben.  Het werd een geweldig 
optreden met alle grote nummers 
van Status Quo. De groep zette di-
rect heftig in met de topper ̀ Down 
Down` en had daarmee de aanwe-
zigen direct aan haar zijde.  Het 
concept van de undercover band 
is simpel. Bekende muzikanten 
kruipen in de huid van hun ido-
len om vervolgens een spectacu-
laire cover neer te zetten. De re-
sultaten zijn dan ook meermaals 
verbluffend geweest. Kaarten voor 
deze avond kosten 7,50 euro en 
zijn vanaf 24 februari verkrijgbaar 
bij Primera Oonk in Twello, Wol-
ters Tweewielers in Klarenbeek en 
online via: www.pampus.org 

Succes voor showkoeien 
uit Nijbroek

Vanaf heden tot april geopend op
Vr. 13.00-17.00 uur Za. 10.00-15.00 uur

Molenallee 77 Wilp | 0571 - 849 767
Bestellen kan ook op www.clubsteaks.nl

Steeds meer 
incidenten 
met verwarde 
personen
GEMEENTE VOORST.-  Er is een 
explosieve toename van het aantal 
incidenten met verwarde personen 
in de regio Oost-Nederland. In 2016 
is het aantal meldingen ten opzichte 
van 2012 met maar liefst 78% geste-
gen. Als je 2015 vergelijkt met 2016 
is het aantal incidenten met verwar-
de personen in 2016 met 17% geste-
gen. De stijging van incidenten met 
verwarde personen gebeurt in heel 
Nederland, maar in Oost-Nederland 
is de toename groter.  Er wordt nu 
gewerkt met speciale ambulances en 
een nieuwe meldlijn om de politie te 
ontlasten. 

Yoost B.V.

Telefoon: 0571-270825

10-20%
Premie besparen? 

De toekomstige 
brandweer 
vrijwilligers

Zwerfafval 
opruimactie



Familie berichten 

Langs deze weg willen wij allen bedanken 
voor de bloemen, kaarten en vele andere 
blijken van medeleven, die wij van u 
ontvingen na het overlijden van onze vader, 
moeder, opa en oma

Klaas Sijbrand & 
Jenny Sijbrand-Kasperink

Uw belangstelling is voor ons een grote steun. 

 “Wij zullen hen blijven missen. 
Het heeft ons dan ook goed gedaan te mogen 
ervaren, dat zij bij zo velen geliefd waren”.

Familie Sijbrand

Enige en algemene kennisgeving 

* 2 mei 1922  † 14 februari 2017 

Antonia Maria 
van Beek-Lieferink 

- Toos -

heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan 
de wetenschap. Er is dus geen gelegenheid 
tot afscheid nemen. 

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

u van mij veel tijd en 

aandacht krijgt, terwijl

   de prijs meestal lager is?   

Wij zijn super blij met de geboorte van 
onze zoon en ons broertje

02:17 uur - 4150 gram

Bert-Jan, Karin, Elin en Tim Oolman
Terwoldseweg 142

7341 SE Beemte Broekland

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

Altijd de juiste sfeer

Wij genieten nog volop na van alle mooie 
feestjes die wij hebben mogen vieren, de 

vele felicitaties, alle mooie bloemen en de 
Koninklijke onderscheiding als kroon op ons 

werk. Zonder u was dit niet mogelijk geweest. 

Via deze weg willen wij dan ook 
iedereen hiervoor bedanken. 

Het was in alle opzichten een geslaagd jaar!

Familie Korderijnk en medewerkers

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

In 2016 hebben wij 
ons 100 jarig jubileum 
mogen vieren!

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

Beentjesweg 12¹, De Vecht-Terwolde
Telefoon 055-8430614  |  info@overmarsadministraties.nl

www.overmarsadministraties.nl

Gespecialiseerd in de ondersteuning van Exact Online
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Voor een object in Twello 
zijn wij op zoek naar een

industriële schoonmaker
voor ca. 10 uur per week/ 

5 dgn. per week

Werktijden vanaf ca. 17:30 uur
Voor meer info:

Schoonmaak-/ glazenwas-
bedrijf Multi Clean

info@multiclean-deventer.nl
Tel: 0570 656566

Het mooie van herinneringen is 
dat niemand ze van je af kan nemen 

want ze blijven voor altijd 
in onze gedachten en in ons hart

Na een kort verblijf in de Hofstaete in Dieren 
is toch geheel onverwacht overleden 
onze lieve vader, schoonvader en opa

Gerrit Antonie Vos (Gait)
Echtgenoot van Drikkie Modderkolk

Voorst 30-12-1930 Dieren 17-02-2017

 Rini Vos Klaas Vos
 Willy Streppel Willy Vos-Eertink
 Robert Matts
 Noëlle Kelsey
   
Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Pa 
op donderdag 23 februari om 14.00 uur 
in de aula van het crematorium Heidehof, 
Engelanderholt 97 te Ugchelen.

Aansluitend zal de uitvaartplechtigheid plaatsvinden 
waarvoor u bij deze wordt uitgenodigd. 
Daarna is er de mogelijkheid de familie te condoleren 
in de koffiekamer van het crematorium.

Correspondentie: Rijkstraatweg 76, 7383AT Voorst.

Een woord, een gebaar of een kaart
deed ons goed

Wanneer je iemand die een ieder zo lief had
missen moet

De vele belangstelling bij het overlijden van 

Thijs (Ties) 
van het Erve

is voor ons een grote steun geweest, 
hartelijk dank hiervoor.

Wijnand, Sander, Sibylle, Tamara en Anne
Sterre, Sven, Bo, Aniek en Luuk
Astrid 

Twello, februari 2017

Wij houden 
het graag 
persoonlijk...

Piet Heinstraat 33, 7391 WK TwelloPiet Heinstraat 33, 7391 WK Twello
www.hemmesuitvaartzorg.nlwww.hemmesuitvaartzorg.nl
welkom@hemmesuitvaartzorg.nlwelkom@hemmesuitvaartzorg.nl

...en staan 24/7 voor u klaar
    (0571) 27 20 15

Thuisopbaring
Afscheidshuis
Afscheidscentrum

    

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een bijzonder mens.

    

Langs deze weg willen wij jullie allen bedanken voor
de woorden, kaarten en bloemen tijdens de ziekte en
het afscheid van onze ma, oma en overgrootoma
    

Gerda van Mourik - Bouwmeester
    

Vanwege de overweldigende belangstelling en steun
is het voor ons moeilijk jullie allen persoonlijk te
bedanken.

   

kinderen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
    

Twello, februari 2017
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Offi  cieel Renault Dealer

Erkend schadeherstel bedrijf

Automatische wasstraat

APK II keuringsstation

Autoverhuur

Airco reparatie- en 

onderhoudsbedrijf

LPG inbouwstation

Koekendijk 8 Bathmen - 0570 541224

www.garageleijenaar.nl

GARAGE LEIJENAAR

Jubilaris van de Zonnebloem gehuldigd  

Thea Berends-Van `t Erve ontvangt de onderscheiding van 
Ernst Jan de Leau.  

WILP.- Tijdens de jaarvergadering 
van de Zonnebloem afdeling Wilp-
Voorst is vorige week Thea Berends-
Van ’t Erve in het zonnetje gezet.  
Thea is dit jaar namelijk vijfentwin-
tig jaar vrijwilliger van de afdeling 
Wilp-Voorst. Voorzitter Ernst Jan de 
Leau prees Thea voor al haar werk 
voor de vereniging. Naast het bezoe-
ken van gasten en het leveren van 
haar bijdrage aan vele Zonnebloem-
activiteiten stuurt ze namens de af-
deling Wilp-Voorst altijd naar ieder-
een binnen de afdeling die lief en 
leed meemaakt een kaartje als blijk 
van medeleven. Als blijk van waar-
dering spelde Ernst Jan de Leau haar 
namens de Zonnebloem de gouden 
insigne op. Tevens ontving zij de bij-
behorende oorkonde en een beeldje 
van de Zonnebloem. Als cadeau van 
het bestuur en de vrijwilligers kreeg 
Thea dit keer zelf kaartjes, verpakt 
in een mooie doos, met daarop de 
persoonlijke felicitaties. Thea was 
blij en verrast met dit cadeau. Verder 
bood Karin Dassel namens iedereen 
Thea nog een mooie bos bloemen 
aan.  

Financiële opsteker voor scoutinggroepen

Rogier Korderijnk overhandigde een cheque met het mooie bedrag van 1712,50 euro aan de vertegenwoordi-
gers van de scoutinggroepen Monique Ceelen en Liset Huisman. 

Inspiratieochtend ‘Kleur bekennen’ voor Toeristisch 
Recreatieve ondernemers in de gemeente Voorst
GEMEENTE VOORST.- Vanuit de 
toeristisch recreatieve Werkplaats 
Voorst (de gemeente Voorst in sa-
menwerking met Hogeschool Saxi-
on) wordt deze workshop georga-
niseerd. Tijdens deze interactieve 
workshop staat het ‘inkleuren’ van 
uw gast, bedrijf en uzelf centraal, 
waarbij een koppeling gemaakt 
wordt met omgevingskenmerken. 
Vragen die aan de orde komen zijn 
onder andere: Waarom komt mijn 
gast naar de gemeente Voorst? Wel-
ke activiteiten zijn van belang voor 
mijn gast? Hoe kan ik cross overs 
maken (= nieuwe vormen van sa-
menwerking over sectoren heen. De 
onverwachte benaderingen en per-

spectieven leiden tot vernieuwende 
oplossingen. Deze nieuwe combi-
naties tussen sectoren, vaak cross-
overs genoemd, hebben de potentie 
om ook grotere en meer complexe 
vraagstukken op te lossen.)
Aan het einde van deze workshop 
nemen de deelnemers een ‘volle ge-
reedschapskist’ mee, waarmee men 
verder aan de slag kan in het eigen 
bedrijf. Vanuit de werkplaats Voorst 
is meer langdurige ondersteuning 
mogelijk indien daar behoefte aan is.
Datum: a.s. maandag 27 februari van 
9.00 tot 12.00 uur 
Locatie: gemeentehuis (raadszaal) in 
Twello (H.W. Iordensweg 17)
Aanmelden van tevoren via de heer 

Bert Janssen: h.g.m.janssen@saxion.
nl
Als voorbereiding op deze workshop 
wordt aan de deelnemers gevraagd 
om een ‘zelftest‘ uit te voeren. Deze 
test vergt in totaal maximaal 5 mi-
nuten van uw tijd. Wilt u zo vrien-
delijk zijn de uitslagen van deze test 
te mailen aan h.g.m.janssen@saxion.
nl , waarna u vervolgens een verslag-
legging krijgt van de uitkomst van 
de door u afgelegde test. Dit ter in-
spiratie voor de workshop. Gebruik 
de volgende link om te gevraagde 
testen uit te voeren: http://www.
recroninnovatiecampagne.nl/nl/
ontwikkelingen/gereedschapskist/
zelftest-en-parktest

 

Woningprijzen in Voorst hoger 
dan in omliggende gemeentes
GEMEENTE VOORST.-  De gemiddelde woningprijs in de gemeente 
Voorst ligt een stuk hoger dan in bijvoorbeeld Apeldoorn, Deventer 
of Zutphen.  

De gemiddelde verkoopprijs van een woning in de gemeente Voorst is 
€ 272.000.  Deventenaren betalen gemiddeld € 208.000 euro, terwijl 
er in Apeldoorn gemiddeld € 228.000 voor een nieuwe woning wordt 
betaald. Zutphen is de goedkoopste regio in de Stedendriehoek. In Zut-
phen wordt er gemiddeld € 208.000 betaald voor een woning.  In ge-
meente Lochem zijn de duurste woningen van de Stedendriehoek te 
vinden, namelijk een gemiddelde prijs van € 291.000. 

Landelijk spant Bloemendaal de kroon, de gemiddelde huizenprijs ligt 
daar op € 650.000. In Pekele (Groningen) zijn de goedkoopste woningen 
van ons land te vinden voor een prijs van gemiddeld € 128.000. 

TWELLO.- Halverwege het jubileumjaar (2016) zegde Rogier Korderijnk 
het al toe: de totale opbrengst van het magazine ‘100 jaar Korderijnk’ 
schenken we aan de jeugdafdelingen van de scouting verenigingen van 
Twello n.l. De Vundelaar en de Gelre Groep. Vorige week was het zo-
ver, de scoutinggroepen kregen een cheque overhandigd met het mooie 
bedrag van 1712,25 euro die ze samen mogen delen.

Het 100-jarige jubileum bij brasserie 
Korderijnk zal ongetwijfeld nog bij 
menigeen vers in het geheugen lig-
gen. Talrijke inwonders van Twello, 
verenigingen, maatschappelijke or-
ganisaties etc. zijn op een of andere 

wijze deelgenoot gemaakt van dit 
uitzonderlijke jubileum. De familie 
Korderijnk heeft op haar manier een 
ieder willen betrekken bij het jubi-
leumfeest. Naast speciale avonden, 
etentjes enz. is de geschiedenis van 

het etablissement Korderijnk vastge-
legd in een speciale uitgave. De fraai 
uitgevoerde Glossy met talrijke fo-
to’s en verhalen, schetst het 100-ja-
rige tijdsbeeld van deze bekende 
Twellose horecafamilie. Gedurende 
het samenstellen van de glossy 
kwam de gedachte naar boven om 
de opbrengst ten goede te laten ko-
men aan een tweetal maatschap-
pelijke organisaties n.l. de scouting 
Gelre Groep en scoutinggroep De 
Vundelaar.

“Het voortbestaan 
van Mens en 
Welzijn Voorst 
wordt mogelijk 
bedreigd”
GEMEENTE VOORST.-  Directeur-
bestuurder Leon Hoeben vreest 
voor het voorbestaan van Mens 
en Welzijn Voorst door het voor-
genomen beleid van de gemeente 
Voorst. 

De gemeente Voorst wil bij het 
uitvoeren van de Participatiewet 
zoveel mogelijk mensen met een 
arbeidsbeperking op een reguliere 
werkplek plaatsen terwijl voorheen 
deze mensen vaker op een sociale 
werkplaats werden geplaatst.  De 
Participatiewet heeft  tot doel om zo 
veel mogelijk mensen, met en zon-
der arbeidsbeperking, weer aan de 
arbeidsmarkt deel te laten nemen. 

De heer Hoeben heeft gemengde ge-
voelens over dit voorgenomen nieu-
we beleid en deelde deze gevoelens 
afgelopen maandag tijdens de ron-
detafelgesprekken. 
“ Vanuit cliëntenperspectief  ben ik 
blij met iedere mogelijkheid die zich 
voordoet. Maar vanuit mijn mede-
werkers bezien vind ik dit triest. Het 
voorbestaan van Mens en Welzijn 
Voorst wordt bedreigd en mijn me-
dewerkers moeten worden gekort in 
uren. In 2016 is er al een verlies van 
50.000 euro en daarvan is een groot 
deel toe te schrijven aan het hebben 
van minder cliënten”. 

Het aantal cliënten van Mens en 
Welzijn Voorst gedaald van 100 per 
jaar naar 85 per jaar. De heer Hoeben 
heeft daardoor een verlies van werk 
van 10 uur per week.  “Het wordt 
voor ons nu erg moeilijk om mensen 
in dienst te kunnen houden. Dat is 

jammer want een deel van onze ex-
pertise gaat nu verloren. Het aantal 
cliënten blijft ook verder afnemen. 
De achteruitgang gaat erg snel.”  

De heer Hoeben had gedacht dat 
Mens en Welzijn meer betrokken 
zou worden bij het uitstippelen van 
het nieuwe beleid. Daarnaast had de 
heer Hoeben gehoopt dat er binnen 
het nieuwe beleid een grote rol zou 
zijn voor Mens en Welzijn Voorst. 
“Ik vraag mij af welke waarde de 
gemeente Voorst nog toekent aan lo-
kale zorg- en welzijnsinstellingen”. 

Wethouder Wim Vrijhoef vindt de 
oproep van de heer Hoeben wat 
voorbarig. “Het is een vervelende 
situatie voor Mens en Welzijn dat er 
werk vervalt.  Als er problemen ont-
staan maken we deze bespreekbaar. 
Eerlijk gezegd vind ik de oproep 
wat voorbarig. De gemeente heeft 
een uitvoerig beleid om te kijken 
hoe je met de situatie van Mens en 
Welzijn omgaat. Daarnaast is er door 
het nieuwe beleid juist meer ruimte 
voor stichting Mens en Welzijn.  De 
intentie van het college is om samen 
op te trekken met stichting Mens en 
Welzijn in de participatie”. 



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

Servicemonteur
Als servicemonteur ben je onder andere verantwoordelijk voor het 

installeren van de bouwplaatsinrichting en oplossen van storingen aan 

machines en elektrische installaties op locatie.

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar:

Een vakbekwame

Wij vragen:
(Ruime) ervaring in een soortgelijke functie

MBO werk- en denkniveau

Zelfstandig kunnen werken

Oplossings- en klantgerichte instelling

Goede communicatieve vaardigheden

Flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden:
Een afwisselende baan met prettige en 

directe werksfeer bij een gezonde en  

groeiende onderneming. Goede secundai-

re arbeidsvoorwaarden en volop mogelijk-

heden voor studie en eigen ontwikkeling 

binnen ons bedrijf.

Stuur of mail dan je sollicitatie voorzien van een CV 
naar BPi Bouwplaatsinrichters Twello, t.a.v. dhr. C. Benne, 
Leigraaf 37, 7391 AE Twello of mail cbe@bouwplaatsinrichters.nl

BPi Bouwplaatsinrichters Twello

Leigraaf 37 | 7391 AE | Twello

T 0571 275 132 | F 0571 276 328

info@bouwplaatsinrichters.nl

Interesse?
€70,- €80,-

€50,-

LAATSTE RONDE
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€40,-

WINTER 
UITVERKOOP

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

n 

Website:  www.detuinenvanavree.nl  
E-mail:   avree@xs4all.nl  
Noord Emperweg 10, 7383 DG Voorst 

Mobiel: 06-51292637 

Voor alle tuinwerkzaamheden! 

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

Stihl going 
Strong

In verband met het vertrek van één van onze 
medewerkers zoeken wij een

Ervaren Trekkerchauff eur
� Voor alle voorkomende werkzaamheden. 
� Geen acht tot vijf mentaliteit.

Voor inlichtingen: Gert ten Voorde, 06-57613780        
Uw sollicitatie kunt u richten aan: Fa ten Voorde, 
Avervoordseweg 26, 7396 PE Terwolde
ten.voorde@agroweb.nl

van  
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Klarenbeek 

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

Twello 
Torenbosch 64
7391 CA Twello

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

Nieuws 

& Tips Dierenartsen
praktijk De Driehoek

Het kan nog!
De maand van het gebit, februari, is nog in volle gang. U kunt deze maand 
nog een afspraak maken voor een gebitsbehandeling bij uw hond, kat of 
paard met 10% kor� ng. Of laat het gebit eerst nog even gra� s controleren 
bij één van onze paraveterinairen.

Met stralende tanden het voorjaar tegemoet!

Autoschade Hagen denkt graag met u mee in klantspecifieke oplossingen.
Wij kijken namelijk verder dan alleen uw autoschade.
Wij zorgen ervoor dat u niet alleen tevreden bent over de reparatie van uw autoschade
maar bieden ook een zorgeloze schadeafwikkeling met uw lease-
of verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

Enquête woningbouw in Bussloo, 
Wilp-Achterhoek, Wilp en Posterenk 
POSTERENK.- De dorpen Bussloo, 
Wilp-Achterhoek, Wilp en Posterenk, 
verenigd in Vitale Kleine Kernen 
Voorst (VKKV) zijn samen een enquê-
te gestart onder hun bewoners naar 
de behoefte van nieuwbouw deze 
dorpen. Binnenkort wordt de ‘ Woon-
visie Aantrekkelijk Voorst 2025’  in 
de raad vastgesteld en in dit nieuwe 
beleidsplan zijn  mogelijkheden op-
genomen voor nieuwbouw in de klei-
ne kernen van de gemeente Voorst.     
In de vier kernen bestaan al lan-
ger plannen voor woningbouw en 
in enkele dorpen waren deze reeds 
vergevorderd uitgewerkt.   In 2013 
werd dit proces ruw verstoord door 
ingrijpen van de provincie Gelder-
land. Concreet betekende dit dat alle 
nieuwbouwplannen in Wilp-Ach-
terhoek, Wilp en Posterenk werden 
opgeschort. Zoals bekend mochten 
de plannen in de dorpen Terwolde, 
Twello, Klarenbeek en Teuge wel 
worden uitgevoerd.  
Eind vorig jaar gaf wethouder Arjen 
Lagerweij in een gesprek met de vier 
dorpen VKKV aan dat er vanuit de 
provincie versnelde mogelijkheden 
voor nieuwbouw zijn in de kleine 
kernen.  Ook zijn de mogelijkheden 
daarvoor expliciet opgenomen in de 
nieuwe woonvisie van de Gemeente 
Voorst.  

Nieuwe richtlijnen 
Wethouder Lagerweij gaf in de ge-
sprekken die volgden aan dat er 
nieuwe richtlijnen vanuit de provin-
cie zijn in het kader van ‘ Duurzame 
verstedelijking’. Waar voorheen in 
de bestemmingsplannen voor de 
dorpen Wilp-Achterhoek, Wilp en 
Posterenk nog gesproken werd over 
respectievelijk 65, 55 en 45 wonin-
gen , gaat het nu om veel kleinere 
aantallen. Verder wordt veel waarde 
gehecht aan het criterium “Bouwen 
naar behoefte’. Als laatste hecht de 
provincie veel waarde aan het kwa-
liteitscriterium. Het gaat daarbij 
onder meer om een ‘verdichting’ 
van de bestaande kern en het voor-

komen van het zogeheten ‘bouwen 
in de wei’, waardoor je te veel sprei-
ding krijgt en onnodig  groene plek-
ken in een dorp opoffert. De dorpen 
Bussloo, Wilp-Achterhoek, Wilp en 
Posterenk hadden zich al eerder ver-
enigd in de samenwerking VKKV en 
daarbinnen zijn concrete afspraken 
gemaakt hoe nu samen op te trek-
ken rondom de mogelijkheden van 
nieuwbouw.  Zo is er een gezamen-
lijke reactie opgesteld naar aanlei-
ding van de Woonvisie Aantrekke-
lijk Voorst 2025.  Mede hierdoor is 
de mogelijkheid om te bouwen in de 
kleine kernen goed verankerd in de 
woonvisie. Ook werd afgesproken 
samen met een enquête de behoefte 
van woningbouw in kaart te bren-
gen.  

Uitleg Enquête  
Het is een eis vanuit de provincie 
Gelderland dat er gebouwd gaat 
worden naar behoefte vanuit de 
dorpen. De eerste stap is deze be-
hoeften d.m.v. een enquête in beeld 
te brengen. De VKKV heeft deze en-
quête opgesteld en afgestemd met 
de gemeente Voorst. Daarna zal een 
informatiebijeenkomst volgen die 
de behoeften nog concreter moeten 
maken.   Zodra in beeld gebracht 
is welke behoefte aan nieuwbouw 
er is in de dorpen, dan worden de 
mogelijkheden daarvoor versneld 
opengesteld door de provincie en 
gemeente.  Maar eerst dus de en-
quête.  Alle inwoners van de dorpen 
Bussloo, Wilp-Achterhoek, Wilp 
en Posterenk worden geïnformeerd 
hoe zij deze enquête kunnen invul-
len.  Binnen elk afzonderlijk dorp 
zal hierover nader bericht worden 
verstrekt. Daarbij worden meerdere 
communicatiemogelijkheden benut. 
Zo wordt in Bussloo op 1 maart een 
extra ledenbijeenkomst georgani-
seerd.  In het dorp Wilp worden me-
dedelingen gedaan via www.wilp.
nu  en Facebook. In   Posterenk zal 
een extra Posterenks Nieuws wor-
den uitgebracht en is de informatie 

ook te vinden op haar website www.
posterenksbelang.nl  De informatie 
in het dorp Wilp-Achterhoek wordt 
verstrekt via www.abwa.nl , de 
nieuwsbrief en de buurt whatsapp.  
Een citaat uit de enquête luidt: “ We 
richten ons in de enquête vooral op 
die mensen die binnen nu en vijf 
jaar plannen hebben om te verhui-
zen naar of uit de genoemde dor-
pen”. Het gaat om de mensen die nu 
reeds in een van de dorpen wonen,  
maar zeker ook om degenen die 
graag willen terugkeren,  want van-
wege de gestrande mogelijkheden 
van enkele jaren terug zijn er nogal 
wat jonge mensen vertrokken uit de 
dorpen die graag terug willen.  Een 
oproep luidt dan ook om deze men-
sen te wijzen op de mogelijkheden 
om deze enquête ook in te vullen.  
Het gaat  om een digitale enquête en 
binnen de afzonderlijke dorpen zal 
concreet worden vermeld hoe deze 
te benaderen is.   

Resultaten 
Zoals door een van de woordvoer-
ders werd aangegeven : “We ver-
wachten dat de resultaten van de 
enquête nog voor de zomervakantie 
in de afzonderlijke dorpen worden 
gepresenteerd en natuurlijk zal dit 
geheel geanonimiseerd gedaan wor-
den”.  Om toch zo concreet mogelijk 
aan de slag te kunnen worden  van 
de indieners wel de adresgegevens 
gevraagd, die natuurlijk zeer ver-
trouwelijk behandeld worden.  Het 
ligt in de bedoeling dat met deze 
mensen op een later moment indi-
vidueel contact wordt opgenomen 
om samen mee te denken aan de 
verdere ontwikkeling van de wo-
ningbouwplannen.  Wanneer u dat 
niet op prijs stelt dan kunt u dat zelf 
ook aangeven in de enquête.  Met de 
resultaten uit de afzonderlijke dor-
pen worden vervolgens in samen-
werking met de gemeente plannen 
gemaakt hoe dit kan worden omge-
zet in een versnelde procedure voor 
nieuwbouw in het betreffende dorp.   

Bingo voor jong en oud
KLARENBEEK.- Op woensdag 1 maart is er tijdens de wekelijkse in-
loopochtend in het MFC een gezellige bingo-ochtend. Deze bingo, ge-
houden in de krokusvakantie, is zeer toegankelijk voor zowel jong als 
oud, dus komt u gerust met uw (klein)dochter of –zoon naar deze gezel-
lige bingo. 

Voor een klein bedrag kunt u al meespelen deze ochtend, aanmelden is van 
te voren niet nodig. De bingo start om 10.15 uur, eindtijd is 12.00 uur.  
Begin het nieuwe jaar goed en kom voor een ochtendje gezelligheid naar De 
Brug en maak dan ook nog eens kans op een leuke prijs.
Deze ochtend wordt er ook, net zoals iedere eerste en derde woensdag van 
de maand, weer gewandeld vanaf het MFC. Om 09.30 uur vertrekt men voor 
een wandeling van ongeveer acht kilometer. Na afloop is het dus mogelijk 
om bij de lunch aan te sluiten. 
Wie niet in de gelegenheid is om met eigen vervoer naar het MFC te komen, 
kan door een van de vrijwilligers van Helpende Handen worden opgehaald 
en thuis gebracht. Bel daarvoor, graag een paar dagen van tevoren, naar 06-
12 26 00 21, mailen kan ook: hhklarenbeek@hotmail.com. 

Plannen nieuwe supermarkt 
in de belangstelling
VOORST.- Vooral bewoners uit de 
directe omgeving van de nieuw te 
bouwen supermarkt kwamen naar de 
inloopavond van de gemeente Voorst 
om de invulling van het voormalige 
bankterrein te komen bekijken. Er wa-
ren slechts kleine wijzigingen te zien 
ten opzichte van de eerste plannen. 
De achterkant van de supermarkt, 
groot 1150 m², komt iets verder van 
de Hoflaan af, zodat het gehele ge-
bouw anderhalve meter opschuift 
richting Rijksstraatweg. Aan voorkant 
en zuidzijde zijn 47 parkeerplaatsen 
gesitueerd en met name de in/uitgang 
aan de Hoflaankant stuitte op verzet 
van de aanwonenden. Die zien het 
liefst die doorsteek vervallen. Teun 
Groothedde (gemeente Voorst) kon 
zich wel in dat argument vinden. 
Andere bezoekers vroegen zich af of 
de Kerkstraat, die straks als aanvoer-
route gaat fungeren voor de bevoorra-
ding, aangepast wordt. De verhoging 
bij de Rijksstraatweg zal misschien 
aangepast kunnen worden of zelfs 
kunnen vervallen. Het is de bedoeling 
dat straks de vrachtwagens die moe-
ten lossen vanaf de Rijksstraatweg 
de Kerkstraat inrijden, dan een klein 
stuk van de Hoflaan naar het deels 
overdekte los- en laadperron aan de 
noordkant van de super rijden. De 
uitrit is dan richting Rijksstraatweg.
Tot 9 maart kunnen belanghebben-
den nog hun zienswijze indienen. 
Hopelijk kan het plan dan nog voor 
de zomerperiode in de gemeenteraad. 
De vergunning voor nieuwbouw moet 
eerst afgegeven worden voordat het 
oude pand kan worden gesloopt. 

mailto:hhklarenbeek@hotmail.com


KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

MULTIPAS MEEVALLERS
PAK 5% KORTING MET DE MULTIPAS

Auto ontvochtiger
Inhoud 300 gram. Voorkomt beslagen 
autoruiten. Herladen in magnetron indien 
indicator roze is gekleurd. Ook te gebruiken 
in bijvoorbeeld je caravan of boot.

en 

LED Bouwlamp
10 watt. 750 lumen.
Spatwaterdicht
(IP44).

Op dinsdag 14 en woensdag 15 maart 2017 houdt de Huurdersbelangenvereniging 
IJsseldal haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
� Op dinsdag 14 maart in Brasserie Korderijnk, Stationsstraat 31, 7391EH Twello.
� Op woensdag 15  maart in  Het Hart, Jolinkweg 2  7211DM   Eefde 
� Beide keren aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

Het bestuur heeft er, net als andere jaren, voor gekozen de jaarvergadering 2 x te laten 
plaatsvinden om alle leden de gelegenheid te geven de vergadering bij te wonen.

Het bestuur zal verantwoording afl eggen voor het gevoerde beleid in 2016. De agenda en 
de vergaderstukken liggen voor u klaar.
Er nemen 3 bestuursleden afscheid. Er zal een bestuursverkiezing plaatsvinden, er 
hebben zich 2 kandidaten aangemeld. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 5 
maart bij het secretariaat via onderstaand e-mailadres.

Wij nodigen hierbij alle leden van harte uit. 

De directeur, mw.  Y. Winkelhorst, leden van het managementteam en de Raad van 
Toezicht van IJsseldal Wonen zullen ook aanwezig zijn. Mevrouw Winkelhorst zal onder 
andere uitleg geven over de huurverhoging voor 2017.

Na de pauze volgt er een presentatie van IJsseldal Wonen over het project buurtbemid-
deling. Daarnaast in Eefde informatie over de inzet van energiecoaches.
 
Na afl oop ontvangt u een presentje.

Wij hopen u op 14 of 15 maart te ontmoeten,
Het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging IJsseldalging IJsseldal

TEL: 0571 84 16 93
WEBSITE: www.hbv-ijsseldal.nl   
E-MAIL: info@hbv-ijsseldal.nl

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

YEAR ROU
ND

KOM KENNISMAKEN MET DE MEEST 

MULTIFUNCTIONELE MACHINES

Koppelstraat 4, Twello - (0571) 79 45 15
www.mechanisatieserviceveluwe.nl

DEMODAG

Kom ze 
zelf testen
en berijden

ZATERDAG 25 FEBRUARI 
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

Verreiker 
Merlo 

type Multifarmer

Mini shovel 
MultiOne

Takken-
hakselaar 
GreenMech

hefcapaciteit 
4 ton

hoog 
kantelpunt

messen tot 6x 
langer mee
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APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

     

Sutton 15 - 7327 AB - Apeldoorn
Telefoon: 055 5415132 
Fax: 055 – 5414733 
Email: info@enwij.nl

www.enwij.nl

 

• Een NCP gecertifi ceerd Technisch 
 Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

• Camerasystemen en Toegangscontrole

• Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende 

 prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)

• Wij nemen al uw zorgen uit handen. 

 Van advies, installatie tot en met de 

 opvolging (meldkamer)

Besparing direct zichtbaar

Stichting Dorpshuis zet in op 
energiebesparing en duurzaamheid
VOORST.- Het platte dak van het 
dorpshuis was al jaren door het 
ontbreken van goed onderhoud lek 
en werd steeds met ‘lapmiddelen’ 
hersteld. Het stichtingsbestuur dat 
eind oktober het pand overnam van 
de gemeente Voorst, besloot dat het 
tijd werd om het dak grondig aan 
te pakken. Door een zogenoemde 
groenlening van de Rabobank kon 
de stichting gunstig geld lenen voor 
het duurzaamheidsproject. Het oude 
dak ging eraf en werd totaal ver-
nieuwd. Samen met Beltman Smit 
werden de werkzaamheden uitge-
voerd. Onder het nieuwe dak werd 
een extra isolatielaag aangebracht 
en bovenop kwamen maar liefst 65 
zonnepanelen. Het dak ligt op het 
zuiden dus zeer gunstig. Door een 
stukje sponsoring van Beltman Smit 
en de zelfwerkzaamheid van de 
dorpshuisvrijwilligers kon flink be-
zuinigd worden op de kosten. 
Marco Jansink (Beltman Smit): “We 
hebben zoveel mogelijk meegedacht 
om de kosten laag te houden. We 
leverden de materialen voor een 
gunstige prijs en door de werkzaam-
heden gedeeltelijk zelf uit te voeren, 
heeft het Dorpshuis veel geld kun-
nen besparen. Beltman Smit vindt 
het prettig om op deze manier zaken 
te doen en heeft waardering voor 
de -handige- vrijwilligers van het 

Dorpshuis. Bovendien blijft de naam 
Beltman Smit in beeld in Voorst.” 
Bedrijfsleider Dick Riemeijer was re-
gelmatig bij het Dorpshuis te vinden 
als begeleider van het project.
Henk Marsman, penningmeester 
van de Stichting Dorpshuis Voorst, 
laat door middel van een scherm in 
de gang de opbrengst van de zon-

nepanelen zien. De dagopbrengst 
en het dagverbruik worden precies 
in beeld gebracht. De volgende stap 
in duurzaamheid (en besparing) is 
het aanpakken van de energiever-
slindende verlichting. “Het dorps-
huisbestuur hoopt in de toekomst 
energieneutraal te kunnen functio-
neren,” aldus Ruijsch.

Marco Jansink (l)  en Marien Ruijsch bekijken de panelen van dichtbij

De toekomstige 
brandweer 
vrijwilligers 
KLARENBEEK.- Bij groep 3 van 
basisschool ‘De Kopermolen’ we-
ten ze al waar Brandweer Kla-
renbeek haar nieuwe vrijwilligers 
vandaan moet halen: ze hebben 
zich massaal gemeld als aspirant 
brandweerlieden!

André Wolters van Brandweer Kla-
renbeek gaf aan nog op zoek te zijn 
naar extra versterking van hun team, 
zeker voor overdag. Helaas is dit 
team daar nog een beetje te jong voor, 
maar André gaf aan zich aanbevolen 
te houden voor de toekomst!
Wat wél gaat gebeuren, is dat ze aan-
staande zaterdag te zien zijn in het 
‘Neutendarp’ tijdens de grootste op-
tocht van de regio. Het team bestaat 
uit Rosalie, Guusje, Maud, Anouk, 
Huib, Rutger en Armin.
Om zich goed voor te bereiden op 
hun debuut als brandweer Klaren-
beek (komend weekend heten ze ‘de 
Reddertjes’), mochten ze afgelopen 

zaterdagmiddag alvast een kijkje ne-
men bij de Brandweer Klarenbeek. 
Natuurlijk hebben ze ook even in 
een echte brandweerauto gezeten! 
Zich nu volkomen bewust van hun 
taak voor het komende weekend 
werd er afscheid genomen. Ze zijn 
er van overtuigd dat zij Klarenbeek 
dit jaar met carnaval in vuur en vlam 
zullen zetten!

Dus kom allemaal kijken aanstaande 
zaterdag om 13.00 uur naar de car-
navalsoptocht in Klarenbeek. Let u 
goed op startnummer 65! Wellicht 
dat ze ook uw vuurtje kunnen aan-
steken!

De Reddertjes, de toekomstige vrijwilligers van Brandweer Klarenbeek!?

VOORST.- In de gang van het Dorps-
huis hangt een scherm waarop pre-
cies te volgen is hoeveel stroom en 
gas wordt verbruikt. 

Bovendien is af te lezen hoeveel 
energie wordt opgewekt door de 

Feestelijke heropening restaurant
TWELLO.- Afgelopen zondag moch-
ten enkele tientallen genodigden 
kennis maken met een geheel ver-
nieuwd restaurant Swinckels. Bar-
bara en Sander van Dam betoonden 
met deze speciale openingsdag hun 
dankbaarheid aan allen die op de 
een of andere wijze betrokken zijn 
geweest om Swinckels weer uit de 
as te laten herrijzen. Burgemeester 
Jos Penninx, die de officiële opening 
verrichtte, voelde zich vanaf het be-
gin van de catastrofe betrokken bij 
de horeca-ondernemers. “Twello 
beschikt na 11 maanden inzet van 
velen weer over een top bedrijf. Het 
ziet er fantastisch uit.”

Alvorens men overging tot de offici-
ele opening en de genodigden de ge-
legenheid kregen om het vernieuw-
de restaurant te aanschouwen, werd 
er uiteraard stilgestaan bij de fatale 
zaterdag 26 maart 2016 en de alles 
verwoestende brand. Op dat mo-
ment kon men nog niet vermoeden 
dat bijna een jaar later Barbara en 
Sander met lachende gezichten het 
nieuwe restaurant Swinckels kon-
den presenteren.
Dat de herbouw meer dan gelukt 

is wordt duidelijk als men het eta-
blissement betreedt. Het interieur is 
compleet vernieuwd, maar de vaste 
bezoeker zal zich onmiddellijk weer 
thuis voelen in het (vernieuwde) res-
taurant. Op de begane grond is ook 
nu weer de keuken geïnstalleerd, 

evenals de entree, de ‘herenkamer’, 
het restaurant, bar en de authen-
tieke serre. Op de verdieping kun-
nen nu grotere gezelschappen tot 40 
personen terecht. Voor de warmere 
zomeravonden is het buitenterras 
de plek om culinair te genieten. 

Vanaf dinsdag 28 februari is een ieder weer welkom bij 
restaurant Swinckels.

PvdA Voorst zet vrijwilligers 
in het zonnetje
TWELLO.- Het is een echte traditie 
geworden. Ieder  jaar reikt de PvdA 
Voorst een Rode Taart uit aan perso-
nen en organisaties die zich inzet-
ten voor de lokale samenleving.  Als 
blijk van waardering voor hun inzet 
en enthousiasme. Dat kan op allerlei 
gebied zijn zoals: jeugdwerk, soli-
dariteit, sport, omzien naar elkaar, 
duurzaam ondernemen, de betrok-
ken samenleving. Voor 2016 was 
het thema: ‘de stille vrijwilliger’, 
mensen die vaak onzichtbaar aller-
lei werk doen. Vaak in stilte, ze be-
schouwen het min of meer als van-
zelfsprekend, maar intussen doen 
ze het soms al vele jaren lang. Harde 
werkers, zonder wie een samenle-
ving niet kan functioneren. Want 
om in deze tijd  de mensen in onze 
dorpen bij elkaar te houden zijn vrij-

willigers onmisbaar. En ge-
lukkig zijn die er heel veel.

Uitreiking 
Op onze oproep voor no-
minaties kregen we een 
flink aantal reacties. Het 
is ieder jaar weer erg lastig 
voor ons bestuur om keu-
zes te maken uit de mensen 
die worden voorgedragen: 
het zijn allemaal kanjers 
op het gebied waarop ze 
actief zijn! Zo ook dit keer. 
We hebben daarom beslo-
ten de prijs over een aantal 
personen en groepen te verdelen. De 
uitreiking van de Rode Taart 2016 
is door omstandigheden helaas wat 
vertraagd, maar nu gaat het toch echt 
gebeuren. En wel op zaterdag 25 fe-

bruari a.s. We gaan op bezoek bij 
vijf personen en vier groepen in De 
Vecht, Teuge, Twello en Voorst. Het 
belooft een mooie dag te worden. U 
zult er meer over horen.

zonnepanelen. Niet alleen een to-
taalverbruik maar ook per dag en 
zelfs van dat moment. Via een app 
op de telefoon kunnen de bestuurs-
leden zelfs à la minute meekijken. 
Voor belangstellenden hangt onder 
het scherm een verklaring.

Henk Marsman kijkt mee



Boekhandel Oonk Voorster Nieuws
Stationsstraat 4, Twello Stationsstraat 17, Twello

1 regel € 1.85

2 regels € 2.30

3 regels € 2.75

4 regels € 3.20

5 regels € 3.65

6 regels € 4.10

7 regels € 4.65

U kunt uw puntje opgeven door de bon 
in te vullen. Tussen de woorden steeds 
een hokje openlaten en per leesteken 

een hokje gebruiken. 
Uiterlijk op zaterdag inleveren 

(tegen contante betaling) bij één 
van de onderstaande adressen. 

U kunt deze bon ook voor zaterdag 
opsturen naar het Voorster Nieuws of 

invullen via www.voorsternieuws.nl, 
dan ontvangt u een factuur.

PUNTJES

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

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Te koop
Stomerij 

in twello

voor info: 
0571-274309

Tweet van de week: Dit is het 
effect van de PvdA wel of niet 
in het kabinet. Surf naar www.

Voorst.PvdA.nl
Woonruimte gezocht ! Twello 

of omgeving, geschikt voor 
werkende jonge vrouw. Eigen 

badkamer en keuken gewenst. 
0625566155

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.

Hondentrimsalon Miranda: Bel 
voor afspraak (0571) 26 24 12 / 

06 52 02 45 53 Wilp.

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 
Sportmassage, Klassieke Mas-

sage, Haptische Massage vanuit 
een holistische visie. www.

gerda-keeps-you-going.nl 06-
24407644, 055 3231614

Rechtvaardigheid voor werk-
nemers. Met gelijk loon voor 

gelijk werk als basis. Stem 15 
maart PvdA Lodewijk Asscher

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

13456651

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf. Alle bouwwerk-
zaamheden. Timmerwerkplaats, 

kozijnreparaties e.d. Ook 
Tuinhuizen en schuren. 06-

23592164/0575-502635 www.
bertpetersbouw.nl

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

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 06-

51607885 Twello.

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen v.a. 
E135,- sportzolen v.a. E120,-. 

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl
Erv. Schilder vraagt schilder, 
saus en behangwerk, vrijblij-
vende prijsopgave. F. Visser 06 

22 45 97 07

Klussen, bestrating, schilde-
ren en tuinaanleg, wimvan-
velde.nl (055) 323 14 49 / De 

Vecht

Geen zin om te koken! www.
gewoonthuisbezorgd.nl

Openings Aanbiedingen
Geldig van 23 t/m 27 februari 2017

Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl

Vleesch:  0571-271439
Vis: 0571-271662

7.00

2.25

3.00

3.60

1.60

5.00

6.00

5.00

4.75

9.50
4.502.75

Viskwartet

Vers van het mes

Entrecote
gekruid of naturel

Worst van de week

Boeren Leverworst

Zalm 
Roerbakschotel

Vleeswaar van de week

Corned Beef

Broodje van de week

Broodje Beenham

Panne di Mare

Specialiteit van de week

Houthakkersteak

Maaltijd van de week

Bloemkoolschotel
met puree, gehakt, paprika 
en kaas

Grilltip

Gegrilde Kip

2 voor

100 gram

hele voor

200 gram

100 gram

2 voor

2 voor

4 voor

portie

2 voor

helehalve

Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl

Vleesch:  0571-271439
Vis: 0571-271662

4.504.504.502.752.752.752.75 helehelehelehelehalvehalve

Buurman Buurman Vleesch & Vis

3.003.003.003.003.003.003.00 5.005.005.005.005.005.00

4.754.754.754.754.754.75

9.509.509.509.509.509.509.509.509.50
4.504.504.502.752.752.752.75

Maaltijd van de weekMaaltijd van de weekMaaltijd van de weekMaaltijd van de weekMaaltijd van de weekMaaltijd van de weekMaaltijd van de week

BloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotelBloemkoolschotel
met puree, gehakt, paprika met puree, gehakt, paprika met puree, gehakt, paprika met puree, gehakt, paprika met puree, gehakt, paprika met puree, gehakt, paprika met puree, gehakt, paprika met puree, gehakt, paprika 
en kaasen kaasen kaasen kaasen kaasen kaas

hele voorhele voorhele voorhele voor 2 voor2 voor2 voor2 voor2 voor

portieportieportie

2 voor

helehelehelehelehalvehalve

4.754.754.754.75portieportie

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

Te koop: Oude Koemest voor 
de tuin (fijn gemalen) info: 06-

45698974 na 17.00 uur

Jonge Wyandotte Krielkip-
pen ± 5 maand, meerdere 
kleurslagen. Brummen Tel. 

0575-562566

Erv. Schilder vraagt schilder, 
saus en behangwerk, vrijblij-
vende prijsopgave. F. Visser 06 

22 45 97 07

Nachtvluchten? NOOIT!
Beukenhaag, bosplantsoen, 
hedera (fruit), bomen, taxus 

enz. www.kwekerijhetveld.nl, 
Veldweg 50, Klarenbeek (055) 
301 14 51 / 06 51554827 / 06 

12734971

Te Huur: 
Takkenversnipperaar 
www.flierman-wilp.nl 

06-20753870

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Courgette’s 2 stuks  1.29

Mineola’s  10 stuks  2.49

Bloemkool   1.49

  
200 gram 1.49

  0.79

Salade van de week

Hollands product: dat smaakt! 

Salade van de weeSalade van de wee
Spitskool salade

pp

Komkommer

Er zijn nog zoute snijbonen!
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Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

NIX18, hoe denkt jouw 
kind over alcohol?
Kulturhus, Jachtlustplein 11, Twello
(0571) 74 51 50
Inloopspreekuur: 
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur
info@cjgvoorst.nl, www.cjgvoorst.nl

ScoutingVoorst viert Baden Powell-dag
VOORST.- Op 22 februari 1857 werd 
hij in Londen geboren,  Robert Pa-
den Powell. Een stukje geschiede-
nis: hij schreef begin 20e eeuw een 
jeugdspel,  gepubliceerd in zijn boek 
Scouting for Boys. Dat spel was er 
vooral op gebaseerd hoe je jezelf kunt 
ontwikkelen en overleven in de na-
tuur, onderwerpen die nog steeds de 
grondslag vormen voor het heden-
daagse scoutingspel. Hij kon toen 
niet vermoeden dat 170 (!) jaar na 
zijn geboorte zijn spel over de hele 
wereld (aangepast aan deze tijd) nog 
steeds met heel veel plezier wordt 
gespeeld. Baden Powell’s verjaardag 
wordt wereldwijd op verschillende 
manieren gevierd. Bij de Hélène H. 
Wilkensgroep in Voorst ging dat af-
gelopen weekend als volgt: Tradi-
tionele sneeuwklokjes (net op tijd 
beschikbaar, met dank aan Richard 
Loot) met klimop werden uitgedeeld 
samen met het nieuwe Motto. Voor 
het komend jaar is dat: Hakuna Ma-

tata (it means no worries for the rest 
of your days -> geen zorgen voor de 
rest van je leven!) Daarnaast wer-
den negen nieuwe Welpen, zeven 
Scouts,  een Explorer èn maar liefst 

vier nieuwe leidinggevenden geïn-
stalleerd. ScoutingVoorst is trots en 
blij dit te kunnen melden.
Meer weten? Mail naar: info@scou-
tingvoorst.nl

Huisje Sonnenberg nabij ruïne De Nijenbeek 
ontvangt haar eerste schoolbezoek
VOORST.- Afgelopen donderdag vond in Huisje Sonnenberg het afron-
dende werkatelier plaats van de leerlingen van groep 1 en 2 van basis-
school Sint Martinus uit Bussloo over natuur en milieu. De werkateliers 
met de leerlingen vonden allen plaats op landgoed de Poll, onder leiding 
van boswachter Ab Aalpoel, waarbij de kinderen op een speelse manier 
in het veld praktijkkennis op deden. En in de voorlichtingsruimte wer-
den aan de kinderen onder andere mooie natuurfoto’s getoond door 
Wim Weenink, fotograaf en oud-leraar, die de kinderen enthousiast 
maakte voor de natuur rond de Nijenbeek. De middag werd met een 
wandeling door het natuurgebied en chocomel met koekjes afgesloten. 

Schoolprojecten
Met alle basisscholen in Voorst zijn 
momenteel gesprekken gaande over 
het gebruik van de voorlichtings-
ruimte van Huisje Sonnenberg voor 
educatieve buitenschoolse activitei-
ten, waarbij onder meer aandacht 
gegeven zal worden aan de historie 
en de consolidatie van ruïne De Nij-
enbeek. 
De consolidatie van de ruïne De 
Nijenbeek is eind 2015 afgerond. 
De consolidatie is mede mogelijk 
geworden dankzij een substantiële 
subsidie van de provincie Gelder-
land. Door de inzet van een speciaal 
projectteam, bestaande uit onder an-
dere een restauratiearchitect, mede-
werkers van de rijksdienst Cultureel 

Erfgoed, Gelders Genootschap en de 
specialisten van de gemeente Voorst 
en de provincie Gelderland kon er 
op de kosten bezuinigd worden. Ook 
was er een forse financiële meeval-
ler. De fundatie van de ruïne bleek 
in een betere conditie te verkeren, 
dan aanvankelijk werd aangenomen. 
Hierdoor is het mogelijk geworden 
de projectkosten uit te laten komen 
op 2,2 miljoen. De subsidie van de 
provincie Gelderland is ter beschik-
king gesteld ter stimulering van de 
werkgelegenheid en het behoud van 
het ambachtelijke vakmanschap op 
het gebied van restaureren. Het pro-
ject heeft aan vele tientallen vaklie-
den en bedrijven werkgelegenheid 
geboden. Een groot succes! Volgens 

rentmeester Pieter Witte is uitein-
delijk 3 ton aan subsidie bespaard 
en teruggestort aan de provincie en 
zijn elders hiermee andere rijksmo-
numenten opgeknapt. De niet ge-
subsidieerde werkzaamheden heeft 
het landgoed zelf voor haar rekening 
genomen. Tijdens het project werd 
helaas duidelijk dat het terugbren-
gen van de oude gracht niet meer 
binnen de tijdslimiet van de provin-
ciale subsidieregeling mogelijk was. 
Het landgoed is nu aan het kijken 
of zij voldoende middelen kan ge-
nereren om dit toch nog te kunnen 
realiseren en daarmee dit bijzondere 
cultuurhistorisch erfgoedobject in 
een prachtige staat te kunnen ople-
veren voor volgende generaties. On-
derdeel van de subsidie en dus ook 
het project was het verbeteren van 
de omgeving rondom De Nijenbeek. 
Bij het landgoed leefde de wens om 
een ruimte te creëren waarin men 
meer over de historie van De Nijen-
beek en omgeving kon ervaren. Dit is 
uiteindelijk tot stand gekomen door 
het speciaal aanpassen van Huis 
Sonnenberg tot voorlichtingsruimte. 
Het bezoek van de leerlingen van de 
basisschool Sint Martinus was daar-
mee dus ook de eerste keer dat deze 
nieuwe functie volledig gebruikt 
werd. 
Met ingang van 1 juli 2017 zal de 
Nijenbeek voor kleine groepen met 
een gids van binnen voor het eerst 
beperkt opengesteld worden. Voor 
het geven van voorlichting en het 
gidswerk is onlangs de nieuwe Vrij-
willigersgroep De Nijenbeek opge-
richt. De Oudheid Kundige Kring 
Voorst en het Voorster Belang heb-
ben aan de basis gestaan van de op-
richting van deze vrijwilligersgroep. 
De bezichtigingen worden gekop-
peld aan de voorlichtingsactivitei-
ten in Huisje Sonnenberg. U kunt nu 
al echter met behulp van de virtuele 
tour op de website www.denijen-
beek.nl het resultaat van de con-
solidatie zowel van binnen als van 
buiten bekijken! 

Koningsfeest Nieuws

Koningsfeest Twello – www.stichtingdorpsfeesten.nl 
www.facebook.com/dorpsfeestentwello 

Nu al inschrijven voor de 
Dorpsloop Twello! 
TWELLO – Net als vorig jaar bieden wij u 8 weken lang het ‘Ko-
ningsfeest Nieuws’ aan, zodat u weet wat er op 26 en 27 april a.s. 
allemaal te doen is in Twello. In deze eerste editie gaat het over 
de Dorpsloop Twello waarvoor u zich nu al kunt inschrijven. De 
organisator is Titus Loopsport. 

Op dinsdag 26 april gaat om 18.00 uur de Dorpsloop Twello van start. 
Met als eerste de Kidsrun voor kinderen tot 5 jaar, 6-7 jaar, 8-9 jaar en 
10-11 jaar. De eerste twee groepen lopen 500m (1 ronde) en de oudere 
kinderen 1000m (2 ronden). Start en finish zijn in de tent op het Markt-
plein.

‘Oranjeloop’
 Om 19.00 uur gaan de Dorpsloop Trimloop (5km, 2 ronden à 2,5km) en 
de Dorpsloop Wedstrijd (10km, 4 ronden à 2,5km) gelijktijdig van start. 
Gezinnen en families kunnen meedoen aan de Familyrun, de ‘Oranje-
loop’ (5km). De wedstrijd (10km) geldt voor alle categorieën dames en 
heren in alle klassen (senioren: 16-39 jaar, masters: 40+, 50+, 60+ en 
70+ jaar) en alle categorieën krijgen prijzen (bekers). Start en finish zijn 
in de tent op het Marktplein, met muziek en een professionele speaker 
op het podium. 

T-shirts
Net als vorig jaar zijn er geen medailles, maar fraaie T-shirts met kleuren 
en logo’s van de Stichting Dorpsfeesten Twello en Dorpsloop Twello. 
De kinderen krijgen bovendien een verrassing van Jumbo Binnendijk.

Inschrijven
De inschrijving is geopend! Ga dus snel naar www.inschrijven.nl! Na-
inschrijven kan alleen op de dag zelf tot 30 minuten voor aanvang, 
meerprijs € 2,-. De inschrijfgelden zijn: Trimloop 5km Euro Monospace  
8,-. Wedstrijd 10km Euro Monospace  8,-. Kidsrun Euro Monospace  
2,50. Informatie: www.titus-events.nl

Klarenbeekse fair 
en standhouders gezocht
KLARENBEEK.- Anderhalf jaar geleden heeft de afdeling handbal van 
Sportclub Klarenbeek op 31 oktober een ‘Ladies Night’ georganiseerd, 
dit was een geslaagde avond. Om deze reden wil de afdeling handbal dit 
evenement graag voortzetten, maar wel in een iets ander jasje.

Het evenement zal om de anderhalf jaar georganiseerd worden, in het voor-
jaar en de keer daarop in het najaar. Het evenement zal deze keer plaatsvin-
den op zaterdag 6 mei, van 18.00 tot 22.00 uur, en zal vanaf nu ‘Klarenbeekse 
fair’ gaan heten. Iedereen is welkom in het MFC van SC Klarenbeek om dit 
evenement te bezoeken, het is geschikt voor alle leeftijden. Dit jaar wil de 
organisatie het grootser opzetten en zal het evenement plaatsvinden in de 
sporthal en kunnen de standhouders een marktkraam huren. Voor dit evene-
ment is de organisatie nog op zoek naar standhouders, dit mogen particulie-
ren zijn die zijn/haar producten graag wil verkopen, mensen die workshops 
of demonstraties geven, bedrijven, winkels, fotograven, proeverijen, et ce-
tera. De organisatoren staan voor alles open en er kan veel in overleg. Stand-
houders van de Ladies Night zijn ook benaderd, maar de organisatie begreep 
dat veel mailtjes in de ongewenste mail terecht zijn gekomen. Excuses hier-
voor, zij hopen dat u dit jaar ook weer aanwezig wilt zijn en contact met hun 
opneemt. Wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar klarenbeeksefair@
hotmail.comof bellen naar 06 – 53 35 15 04. Bezoek ook de Facebookpagina 
van de Klarenbeekse fair.

“en volgens iedereen ga ik er op vooruit, zal wel nepnieuws zijn”

DE VERKIEZINGEN KOMEN ER AAN!

mailto:info@scoutingvoorst.nl
mailto:info@scoutingvoorst.nl
http://www.denijenbeek.nl
http://www.denijenbeek.nl
http://www.inschrijven.nl
http://www.titus-events.nl
file:///Volumes/Data/Voorster%20Nieuws/Opmaak/%20%20VN%202017/Week%208/Redactie/x-apple-data-detectors://0
mailto:klarenbeeksefair@hotmail.com
mailto:klarenbeeksefair@hotmail.com
tel:0653351504


VERKOOPMEDEWERKER (STER) TUINMEUBELEN 
voor 23 uur per week 

 
Collega gezocht!
Wij zijn op zoek naar een spontane, gezellige en gemotiveerde verkoopmedewer-
ker m/v die ons team komt versterken.
 
Werkzaamheden:
� Het verkopen & adviseren van klanten
� Het netjes & schoon houden van de tuinmeubelafdeling
� Het inrichten (inclusief uitpakken/opbouwen) van de tuinmeubelafdeling
� Aftersales
 
Functie-eisen:
� Goede communicatieve/sociale vaardigheden
� Representatief voorkomen
� Flexibele instelling
� Klantgericht werken
� Ervaring in het adviseren en klantgericht verkopen
� Weekenden en feestdagen werken is een must
 

MAGAZIJNMEDEWERKER / CHAUFFEUR
voor 24 uur per week

 
Om ons team verder uit te breiden zijn wij ook op zoek naar een enthousiaste en 
zelfstandig werkende magazijnmedewerker.
 
Werkzaamheden:
� Het opruimen van inkomende goederen.
� Het klaarzetten en evt. opbouwen van uitgaande goederen.
� Het bezorgen/thuisbezorgen van goederen.
� Het uitvoeren van reparaties.
� Het netjes en schoonhouden van het magazijn.
 
Functie-eisen:
� Goede communicatieve/sociale vaardigheden.
� Representatief voorkomen.
� Werkinzicht.
� Zelfstandig & netjes kunnen werken.
� Technisch inzicht.
� Rijbewijs BE
 
Het hebben van een heftruck certifi caat is 
voor deze functie een pré.
  

Lijkt één van deze twee functies je wat? 
Stuur dan snel je CV met pasfoto naar: Vorderman 
Tuinmeubelen, Wijkseweg 7, 7396 BC Terwolde 
of per email naar: info@vordermantuinmeubelen.nl

Wijkseweg 7  Terwolde
Tel. 0571-292121

tuinmeubelen
VORDERMAN

Marijkeweg 1a 
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

� Voor het leven
� Voor een verantwoorde  vrijheid
� Voor het gezin
� Voor elkaar
� Voor een gezonde economie
� Voor een duurzame leefomgeving
� Voor de veiligheid
� Voor de zondagsrust
� Voor een christelijk Nederland

SGP Voorst (www.sgp.nl)

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Tullekensmolenweg 119 
7364 BB Lieren. 

Telefoon 055-5061860 

Remeha Calenta 28c 
met iSense 
klokthermostaat
nu compleet 
aangesloten voor 

€ 1495,-*

po sno tem tcatnoc meeN *
en vraag naar de voorwaarden.

24 uur 

storings-

dienst

www.installatiebedrijfjanssen.nl

Remeha Calenta 28c 
met iSense 
klokthermostaat
nu compleet 
aangesloten voor 

€ 1495,-*

po sno tem tcatnoc meeN *
en vraag naar de voorwaarden.

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Duistervoordseweg 15 Twello   
telefoon (0571)  27 70 50

www.sophielingerie.nl

Bij Sophie is het 
voorjaar al begonnen

Ze zijn er weer!

Woensdag t/m zondag vanaf 10.00 uur. 
www.hofvantwello.nl - 06 12635320

Groenten en 
kruidenplanten 

voor de koude kas
Pootaardappels van af volgende week
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WEERFOTO.NL
Inwoners Nijbroek planten bomen en struiken voor 
een mooi buitengebied
NIJBROEK.- Bewoners in het bui-
tengebied van Nijbroek planten bin-
nenkort ruim tienduizend struiken 
en ruim tweehonderdveertig bomen. 
Deze ‘Kwaliteitsimpuls landschap 
Nijbroek’ is een gezamenlijk beplan-
tingsproject van de gemeente Voorst, 
provincie Gelderland en Plaatselijk 
Belang Nijbroek. Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland (SLG) 
zorgt voor de uitvoering. Op zater-
dag 25 februari is er vanaf 09.30 uur 
een uitdeeldag van plantmateriaal 
bij familie Keizer aan de Kampweg 
3 te Nijbroek. Wethouder Arjen La-
gerweij en het Plaatselijk Belang Nij-
broek planten hier samen de eerste 
boom van het beplantingsproject. 

Kwaliteitsimpuls landschap 
Nijbroek
Het project ‘Kwaliteitsimpuls land-
schap Nijbroek’ wordt gesubsidieerd 
door de provincie Gelderland en de 
gemeente Voorst. Alle deelnemers 
aan het project zijn bezocht door een 
adviseur van SLG en er is voor ieder 

terrein een inrichtingsplan gemaakt 
dat aansluit bij het omliggende land-
schap. Door aanplant van streekei-
gen soorten wordt het erf weer aan-
trekkelijk voor allerlei diersoorten. 
Naast toegevoegde biodiversiteit en 
ecologische waarde krijgt het terrein 
ook vanuit cultuurhistorisch oog-
punt meerwaarde wanneer er karak-

teristieke landschapselementen met 
inheemse soorten staan. Het Plaat-
selijk Belang Nijbroek helpt bij het 
laden en lossen van de ruim tiendui-
zend struiken zoals sleedoorn, mei-
doorn, hazelaar en Gelderse roos. 
Daarnaast worden in totaal ruim 
tweehonderdveertig knot-, ,laan- en 
hoogstamfruitbomen uitgedeeld. 

Wilpse lezingen over globalisering en 
grenzen populisme en democratie
WILP.- Als schrijver, publicist en 
hoogleraar is Paul Scheffer ge-
wend ingewikkelde vraagstukken 
helder te verwoorden.

Een politiek denker voorbij de 
waan van  de dag
De partijprogramma’s voor de ver-
kiezingen van 15 maart tonen sterk 
afwijkende,  soms tegengestelde 
doelen. Begrippen als links, rechts, 
conservatief en progressief dekken 
hun traditionele lading niet meer. 
Van nepnieuws, trollen en mislei-
dende formuleringen wordt in de 
campagnes gretig gebruik gemaakt. 
Instituties als parlement en rechter-
lijke macht moeten het ontgelden.

Boekhandel Oonk  biedt dit boek 
op 7 maart ‘s avonds te koop aan (€ 
4, 95) en de schrijver signeert in de 
pauze.

Naast inleiding ook discussie
De avond (7 maart) bestaat uit een 
inleiding en na de pauze discussie 
met de inleider. 
In de toegangsprijs van € 5,00 is een 

kop koffie of thee bij binnenkomst 
inbegrepen. Om zeker te zijn van een 
zitplaats: reserveren / aanmelden 
via wilpselezingen@kpnmail.nl  of 
kaartjes aanschaffen in voorverkoop 
bij boekhandel Oonk in Twello. 
Ook op 7 maart in de kerk zijn en-
treekaarten verkrijgbaar. 
Kerk open vanaf 19.15 uur. Begin: 
20.00 uur. Adres: Kerkstr. 35 Wilp

Democratie vereist stabiel 
draagvlak
Heeft onze partijgebonden verte-
genwoordigende democratie nog 
toekomst? Welke waarden liggen 
onwrikbaar aan de basis van onze 
samenleving?  Is er economisch een  
houdbare en duurzame koers moge-
lijk die recht doet aan zowel hart als 
verstand? Waarom moet  je bij het 
immigratievraagstuk onderscheid 
maken tussen mensenrechten en 
burgerrechten? Wat zijn effecten van 
populisme of globalisering op onze 
open samenleving? 
Paul Scheffer heeft via zijn boeken 
en talrijke publicaties (o.a. ‘Het mul-
ticulturele drama’ en ‘Land van aan-
komst’) een helder beeld ontwikkeld 
over gevolgen en problemen van im-
migratie. In zijn boek ‘De vrijheid 
van de grens’ (april 2016)  laat hij 
zien waarom stabiele regulerende 
grenzen onmisbaar zijn wanneer je 
als samenleving je verworvenheden 
overeind wilt houden. 

Iedereen moet mee kunnen doen!
In de loop van de afgelopen tien jaar verdwenen een half miljoen 
vaste banen, ook al kwamen er 1,2 miljoen tijdelijke jobs bij. Werk-
gevers hebben te vaak goedkope fl exwerkers ingezet voor werk dat 
helemaal niet tijdelijk is. Aan deze vorm van exploitatie moeten we 
een einde maken, vindt D66. Wat ons betreft moet voor iedereen 
die dat wil en kan een vaste baan bereikbaar zijn. Daarom stellen 
we bijvoorbeeld voor om de regels voor fl exibel en vast werk meer 
gelijk te maken. Maar dat is maar één kant van de medaille.

De andere kant is dat er door digitalisering en automatisering steeds 
minder werk overblijft voor steeds minder mensen. En die nieuwe 
werkelijkheid dreigt echt niet alleen voor productiewerk, maar ook 
voor veel dienstverlenende en administratieve beroepen.  Het zijn 
dus mooie woorden, ‘participatiemaatschappij’ en ‘inclusieve ar-
beidsmarkt’-  maar wat als je al jaren niet meer aan de bak komt?

Gelukkig heeft de gemeente Voorst relatief weinig mensen in de 
bijstand. Maar het kan altijd beter. D66 Voorst zet zich in om ook 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven mee 
te doen. Liefst met gewoon betaald werk. De gemeente  moet sa-
men met werkgevers en sociale werkvoorzieningen in de omgeving 
unieke oplossingen zoeken. Inclusief opleidingen en extra begelei-
ding.  Maatwerk dus. Soms is er echt geen betaald werk  mogelijk, 
maar ook dan moet iemand maatschappelijk kunnen meedoen. Uit-
gangspunt is, inderdaad, dat we open staan voor wat mensen zelf 
allemaal kunnen.  

In Voorst ligt nu een prachtig plan voor maatwerk van ons college 
van B&W. D66 wil daarmee stevig verder bouwen aan een Voorst 
waar mensen elkaar open ontmoeten, leren kennen en waarderen 
- ook als mogelijke werknemer en collega. Een gemeente waar 
mensen niet langs elkaar heen leven, maar elkaar steunen en naar 
elkaar omkijken. Een gemeente waarin iedereen telt en meedoet.

Namens D66 Voorst
Paul Jonkman, gemeenteraadslid
Annetta Lasance, fractievoorzitter Gemeenteraad
Wim Vrijhoef, wethouder Transities, Wmo en werk & inkomen

D66 krijgt het 
voor elkaar
Goed werk, goede 
zorg, goed onderwijs

Hooikoortsweer

Mensen met hooikoorts hebben last van stuifmeel (pollen) in de lucht. 
De verschijnselen komen het meeste voor in het voorjaar, met name 
in mei en juni. Hooikoortsverschijnselen, zoals niezen, een jeukend 
gehemelte, tranende of jeukende ogen en soms lichte benauwdheid, 
komen voort uit het inademen van stuifmeel (pollen). Vooral stuifmeel 
afkomstig van grassen levert vaak problemen op.
Hooikoortsklachten Hoe hoger de concentratie stuifmeel, ook wel pol-
len genaamd, hoe meer klachten. De meeste mensen zijn allergisch 
voor gras dat bloeit tussen mei en augustus. Ook stuifmeel van de berk 
en de els kunnen voor problemen zorgen. Ongeveer vijf procent van de 
Nederlanders heeft gedurende een periode van een aantal jaren lichte 
tot ernstige hooikoortsklachten.
Stuifmeelproductie De stuifmeelproduktie van bloemen vindt plaats 
op zonnige, droge en warme dagen, voornamelijk in de ochtend. Op 
natte dagen met regen, mist of dauw is de hoeveelheid stuifmeel heel 
gering. Wind kan stuifmeel verspreiden. De aanvoerrichting van de 
lucht is daarom van groot belang voor mensen met hooikoorts.
Windrichting  Lucht die een lange weg over land heeft afgelegd, bevat 
meestal meer stuifmeel dan lucht vanuit zee. Daardoor is de stuifmeel-
concentratie bij wind uit oostelijke richting het hoogst. Komt de wind 
uit het westen, dan heeft deze verder landinwaarts ook een lange weg 
over land afgelegd. De ernst van hooikoortsklachten tussen kustbewo-
ners en verder landinwaarts wonende mensen kan verschillen.
Verticale bewegingen Ook verticale bewegingen in de lucht zijn van 
belang voor de verspreiding van stuifmeel. Bij een sterke opwaartse 
stroming kunnen de stuifmeelkorrels tot een paar kilometer hoogte ko-
men. De concentratie bij het aardoppervlak is dan iets minder groot.
Deze week geen last van pollen zoals verleden  week.

Regen staat deze week op het weermenu en veel wind.
Donderdag een onvervalste  regendag met een temperatuur die oploopt 
naar 10/11 graden.
Vrijdag kunnen we misschien een verdwaalde hagelbui krijgen,  er 
stroomt dan even wat koudere bovenlucht over ons heen. De tempera-
tuur blijft steken bij 7 graden.
Zaterdag lijkt ook niet droog te gaan verlopen met de nodige regen bij 
dan weer 10 graden.
Zondag vooralsnog droog met zon bij dan een heerlijke 12 graden.

Mark wolvenne, Terwolde
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Volop carnaval bij Pampus
WILP.- Inmiddels zijn alle voorbereidingen getroffen, de MEGA tent 
staat in de wei. Wat betreft de medewerkers van Pampus kan carnaval 
beginnen! En carnaval vieren kun je opperbest bij Pampus, voor ieder-
een, van jong tot oud is er wat te beleven.

Donderdagavond 23 februari begin-
nen we met de G-disco, dé carna-
valsparty voor de mensen met een 
beperking. Al járen is dit een ge-
weldig feest met aansluitend voor 
iedereen het wagenbouwersbal. On-
der leiding van Prins Gerjan, Prinses 
Christel en Adjudant Stefan zullen 
alle wagenbouwers uit de buurt van 
harte welkom worden geheten om 
alle gebouwde creaties aan elkaar 
te laten zien, lekker te praten en 
een start te maken voor hét mooiste 
weekend van het jaar.
Op carnavalsvrijdag 24 februari is 
het ‘ s middags de beurt aan de klein-
sten onder de mensen, het kinder-
carnaval. Samen met Pampus zul-
len de basisscholen van Bussloo en 
Wilp hier hun leerlingen bijbrengen 
wat carnaval betekent! Onder het ge-
not van een glaasje ranja kunnen de 
kinderen helemaal uit hun dak gaan 
in de verwarmde MEGA tent!
In de avond gaat het helemaal te gek 
worden, de MEGA Carnavalsparty 
zal aanvangen, vanaf 21:00 uur zul-
len duizenden carnavalsvierders 
hun opwachting maken voor het 
grootste carnavalsfeest uit de Ste-
dendriehoek. Op deze avond zullen 
de carnavals hits door DJ Jeronimo 
door de tent worden geslingerd, in 

de loop van de avond gaan de Dik-
dakkers hun performance doen op 
de bühne. Het café van Pampus zal 
worden omgedoopt tot Jagermeis-
ter Hutte, hier zal DJ Jarno de paar-
den door de gang laten lopen. Voor 
iedereen die van échte carnavals 
krakers houdt zal DJ Ruige Ronnie 
de bloemetjes gordijnen laten wap-
peren in de discozaal. Al met al zal 
deze avond dé kroon worden op een 
magnifiek carnavalsweekend. Op 
zaterdagavond 25 februari gaat in 
het café het feest door met het buurt-
carnaval voor de jeugd van toen. 
De BB Partyshow zal ervoor zorgen 
dat carnaval hoogtij zal vieren deze 
avond! Een echte aanrader voor ie-
dereen die gemoedelijk carnaval wil 
vieren!
De echte carnavalsvierder is dus van 
harte welkom bij Pampus in Poste-
renk! Nog geen kaarten voor vrijdag-
avond 24 februari? Deze zijn nog te 
koop op www.pampus.org/tickets, 
bij Boekhandel Oonk in Twello en 
Wolters Tweewielers in Klaren-
beek. Kaarten zijn €10,- per stuk in 
de voorverkoop en mochten er nog 
kaarten zijn Euro Monospace 15,- 
aan de deur in de tent. OP=OP.
Voor de overige avonden is de entree 
gratis!

Carnaval in Vrogge reuiers Darp
DE VECHT.- Het laatste weekend 
van februari zal de carnaval weer 
‘los barsten’ . De Vecht zal dan 
worden omgetoverd in Vrogge 
Reuiers Darp met als middelpunt 
residentie ‘De Grote Slok’, de nar-
rentempel van de Vrogge Reuiers.

Ook dit jaar hebben de Vrogge Reui-
ers, onder begeleiding van Roberto 
de 1e  van Oover den Velden, Heer-
ser over het Vechtse Reuiersdarp en 
over alle narren en narrinnen, Groot-
vorst van de Vechtse omstreken en 
landerijen langs het Klompenpad en 
Beschermheer van het Fort Oover 
Den Velden en zijn bewoners, bijge-
staan door Prinses Clementine van 
achter de Grolse Slotgracht, adju-
dant Robin en de raad van elf, een 
mooi programma samengesteld voor 
jong en oud: 

Op vrijdagavond  24 februari zal om 
21.00 uur de aftrap worden gegeven 
van het gezellige Reuiersbal met me-
dewerking van B&B Partyshow.
(entree: leden gratis, niet leden  
€ 8,00, leeftijd vanaf 18 jaar)

Zaterdagmiddag 25 februari, jeugd 
Prins Matthijs, Prinses Kyara, Ad-
judant Mila en de jeugdraad, zul-

len om 14.00 uur in polonaise het 
Knarrenbal openen. Samen maken 
we er weer één groot  feest van: hos-
sen, springen en dansen. De muziek 
wordt verzorgd door DJ Pepper . 
(entree: 0 t/m 13 jaar gratis, vanaf 14 
jaar €  2,00  p.p.)

Zaterdagavond om 21.00 uur kan 
het Groot Narrenbal los barsten, DJ 
Sander en DJ Bart  zullen ook dit 
jaar weer zorgen voor de bekende 

ingrediënten: humor, muziek, gezel-
ligheid en natuurlijk feest!
(entree: €  10,00 , leeftijd vanaf 14 
jaar, legitimatie verplicht.)

Zondagmiddag 26 februari zal het 
Kleintje Carnaval beginnen als de 
Vrogge Reuiers terug zijn van de op-
tocht Posterenk – Wilp Achterhoek, 
de muzikale omlijsting van deze 
middag en avond zal verzorgd wor-
den door Juanita’s DJ Pepper. 

Nog mee doen aan de carnavalsoptocht

Prins Stroatman uut Broekersgat

WILP-ACHTERHOEK.- Na 17 jaar 
droog te hebben gestaan is er ein-
delijk weer een echte prins aan de 
Kievitsweg in Wilp-Achterhoek. 
Afgelopen zaterdag is er aan de 
Kievitsweg in Wilp-Achterhoek 
vast een voorschot genomen op 
het komende carnaval. In 2000 

was “Prins Joseph I van de Kie-
vitsweg” prins van “De Lolleboek” 
en nu is er eindelijk een opvolger. 
Prins “Stroatman uut Broekersgat” 
zal dit jaar de scepter zwaaien in  
Wilp-Achterhoek. De Buurt wilde 
dit uiteraard niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Afgelopen zaterdag is het 

Kievitsplein dan ook officieel omge-
doopt tot “Prins Stroatmansplein” 
en de residentie van de prins tot het  
“Prins Stroatmanshuus”. Door de 
prins zelf zijn de hierbij officiële 
plichtmatige handelingen onder 
deskundig toezicht van de buurt uit-
gevoerd.

WILP.- Net als voorgaande jaren, bieden wij loopgroepen ook dit jaar 
weer de mogelijkheid om toch nog mee te doen aan de carnavalsop-
tocht op 26 Februari 2017.

Waarom deze actie?
Het duurt nog een paar dagen 
voordat wij het startschot geven 
van de 44e editie van de carna-
valsoptocht Pampus-Lollebroek. 
Deze optocht gaat van Wilp naar 
“Broekersgat”. Nu de carnaval 
dichterbij komt zijn er verschil-
lende creatieve breinen waar-
bij op het laatste moment nog 
een leuk, actueel of ludiek idee 
ontstaat voor deelname aan de 
carnavalsoptocht, en als ze zich 
dan willen inschrijven voor de 
carnavalsoptocht blijkt dat de 
inschrijving reeds gesloten is. 
Dit is natuurlijk erg jammer, alle 
carnavaleske ideeën zijn immers 
van harte welkom. Daarom willen 
wij deze mensen een kans bieden 

om toch nog mee te doen aan de op-
tocht. 

Loopgroepen hebben tot zondag-
middag 26 Februari 2017 12:00 uur 
de tijd om zich aan te melden voor 
de optocht. Download het formulier 
op onze website,  www.pampus-lol-
lebroek.nl  , vul het in en mail dit 
naar info@pampus-lollebroek.nl of 
lever dit formulier in bij het optocht-
secretariaat op zondag 26 februari 
a.s. op de hoek Rijksstraatweg/Zut-
phenboerlaan.

Geen inspiratie? 
Wat dacht je van “ een kamer-
breed tapijt”, “overal schijt aan heb-
ben”, “grote bloemkolen” of “de 
wandelclub”.

Voor de bezoekers:
Dit jaar bieden we jullie weer vele 
spectaculaire attracties en loop-
groepen die de optocht weer tot 
een groot succes maken. Tevens 
zal Circusschool Deventer dit jaar 
meedoen met 40 deelnemers wat 
natuurlijk ook een spektakel zal 
worden. Dit allemaal vanwege de 
44e jubileum editie van de op-
tocht Pampus-Lollebroek. Daar-
naast is zoals bekend de route 
gewijzigd  en zijn  er dus andere 
doorkomsttijden.  Kom dus op tijd 
om niets te missen van alle prach-
tige creaties en deelnemende groe-
pen. Tevens zal er gecollecteerd 
worden om de optocht te kunnen 
bekostigen.
Geef dus gul zodat we deze op-
tocht kunnen blijven organise-
ren.  Voor meer informatie en 
doorkomsttijden zie onze website 
www.pampus-lollebroek.nl

KBO-Twello e.o. kijkt 
terug en vooruit

TWELLO.- Voorzitter Ton Bannink 
kon in de Möllen-Schure een goed 
gevulde zaal verwelkomen voor de 
jaarvergadering. In zijn jaarrede was 
hij tevreden over het afgelopen jaar, 
zijn eerste jaar als voorzitter. Voor 
de toekomst hoopt hij veel nieuwe, 
vooral jeugdige senioren, te kun-
nen begroeten. Vernieuwing van 
activiteiten staat op stapel, en ver-
dere samenwerking met de PCOB 
is volop in beweging. De vinger 
aan de pols houden bij de politiek 
om de leefomstandigheden voor de 
ouderen optimaal te laten zijn. Een 
groot aantal n.l. zes  leden zijn ons 
in deze korte tijd dat het jaar oud 
is ontvallen. Na het Jaarverslag en 
de financiële stukken was er de 
bestuurswisseling. Mevrouw Gree 
Koekkoek nam afscheid als secre-
taris, mevrouw Anneke Hummels 
neemt haar taak over. Ook presen-
teerde zich een nieuw lid voor het 
bestuur mevrouw Thea van Dul-
men. Zij zal het pakket activiteiten 
gaan uitvoeren. Hartelijk welkom in 
het bestuur. In ons midden was oud 
Pastor Jan Peeters. Wegens zijn vele 
verdiensten voor de KBO bewezen 
werd hij benoemd als erelid van de 
vereniging wat gepaard ging met een 
oorkonde, bloemen en een spontaan 
Lang zal hij leven. Hij was zichtbaar 

blij. Zoals ieder jaar werden ook nu 
de 25 jarige jubilarissen in de bloe-
metjes gezet. Dat waren deze keer 
het echtpaar IJsseldijk-Lugtenberg, 
Mevrouw E. Dijkhof-Pelgröm, Me-
vrouw W. Ellenbroek-Boksenbeld, 
en Mevrouw B. Geven-van Dillen. 
Met hartelijke woorden van de voor-
zitter en applaus van de aanwezigen. 
De dames M. Dashorst, A. Hutten en 
G van Aken konden niet aanwezig 
zijn ook zij van harte proficiat. Na 
nog een gezellig samenzijn dankte 
de voorzitter alle aanwezigen, en 
wenste ons wel thuis.

Oud Pastor Jan Peeters.

De KBO jubilarissen.

http://pampus-lollebroek.nl/wp-content/uploads/2017/01/Last-minute-deals2017.pdf
http://pampus-lollebroek.nl/wp-content/uploads/2017/01/Last-minute-deals2017.pdf
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RESTAURANT • GRAND CAFÉ

Keizerskroon

Stromarkt 12, Deventer
Telefoon: 0570-641277

www.keizerskroondeventer.nl

Carpaccio tradizionale
ofCarpaccio van rode biet met ParmezaanofSchotse gerookte zalm met kappertjes en kwarteleitjes~

Zeebaarsfi let met kreeftensaus
ofGroenten quiche met Gorgonzola-sausofKalfsentrecote getranceerd met Parmezaanse kaas en rucolaen olio di Sardegna
~

Crema di Mascarpone met rode vruchtenofTartelette di limone met een bolletje citroensorbet
38,50 p.p.

tweede 3-gangen 
keuzemenu

tegen inlevering van deze bon 

gratis
Actie geldig tot 1 mei 2017

Voorster Nieuws

Jarenlang te veel 
vliegtuigbewegingen Luchthaven 
Teuge door rekenfout ministerie
TEUGE.- Het ministerie van in-
frastructuur en milieu heeft bij de 
omzetting van oude naar nieuwe 
regelgeving per 1 januari 2011 een 
fout gemaakt waardoor de gebruiks-
ruimte van de luchthaven feitelijk 
is verdubbeld van ongeveer 80.000 
vliegtuigbewegingen naar ongeveer 
160.000 vliegtuigbewegingen. Het 
ging hier om een beleidsmatige om-
zetting van de berekening van de 
toegestane geluidshinder door vlieg-
veld Teuge. Door deze fout zouden 
er nu op vliegveld Teuge ongeveer 
twee keer zoveel vluchten mogen 
plaatsvinden dan ooit officieel is 
vastgesteld.  Vliegveld Teuge heeft 
zijn beleid afgestemd op de verdub-
belde vliegtuigbewegingen. De fout 
is inmiddels toegegeven door het 
ministerie en het ministerie wil de 
gemaakte fout alsnog herstellen.  Het 

college van Ge-

deputeerde Staten van Gelderland 
heeft een brief gestuurd aan het Mi-
nisterie van I&M om aan te dringen 
op het handhaven van de huidige, 
foutief tot stand gekomen geluids-
ruimte van luchthaven Teuge van 
160.000 vliegbewegingen. Overleg-
orgaan Teugetafel vindt dat er een 
verregaande inperking van het aan-
tal vluchten moet komen en dat die 
vliegbewegingen evenredig binnen 
de geluidsruimte moeten gaan val-
len. Volgens overlegorgaan Teuge-
tafel moet de fout worden hersteld, 
desnoods via een rechterlijke proce-
dure. 

Aankomende woensdag wordt er 
advies uitgebracht door het vlieg-
veld, de provincie en het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu over 
hoe de huidige situatie opgelost 
moet worden. 

Interessante lezing 
Stichting Historie Loenen

LOENEN.- Op dinsdagavond, 14 februari vond de le-
zing van De Marke in het Jeugdhuis plaats. De Stich-
ting Historie Loenen was bereid de avond te verzor-
gen. Deze stichting is in 2013 opgericht, maar is reeds 
nu een bindende factor in het culturele en historische 
gebeuren in Loenen. De leden Jan Janssen en Henk 
Slief bezorgden de ongeveer vijftig aanwezigen een 
zeer interessante avond over het werk van de stichting 
en over beelden van oud-Loenen.

De stichting had kort na de oprichting reeds zoveel histo-
risch materiaal verzameld, dat een eerste tentoonstelling 
met historische taferelen uit het begin van de vorige eeuw 
kon worden opgezet. De getoonde beelden lieten de inzet 
en de ijver zien om een tijdsgetrouwe weergave neer te 
zetten. De tweede grote tentoonstelling ging over de oor-
logstijd in Loenen en hing samen met het bombardement 
van het voormalige hotel Boschoord, waarbij Loenenaren 
en evacuées om het leven kwamen. Een zeer tragische dag 
binnen de Loenense gemeenschap. Door de burgemeester 
van Apeldoorn werd op 18 april 2015 een aan de zijgevel 
van het voormalig hotel bevestigd muurbeeld, ter herden-
king van deze ramp, onthuld. De stichting historie Loenen 
speelde hier een grote rol bij. Onlangs heeft het bestuur 
van de stichting veel fotomateriaal van oud-Loenenaren 
tentoongesteld om achter de identiteit van deze perso-
nen te komen. Het leverde een schat aan herkenningen 
op. Een ander project waar de stichting zich een tijd lang 
mee heeft bezig gehouden, is het herstel van een veertien-
tal graftrommels van de begraafplaats bij het oude kerkje 
van Loenen. Graftrommels waren vooral in de twee vo-
rige eeuwen als versiering van graven in trek. Het waren 
zinken bakken of teilen, waarin zich prachtige stoffen of 
porseleinen bloemstukken  bevonden, afgedekt door glas. 
Een monnikenwerk om dit te herstellen. Met veel geduld 
en inzicht werden ongelofelijke resultaten geboekt. Foto’s 
van werk en resultaat lieten één en ander nadrukkelijk 
zien.  Via de herplaatsing van de trommels op de begraaf-
plaats stapten de aanwezigen de dorpsgeschiedenis van 
Loenen in aan de hand van oude ansichtkaarten uit de 
verzameling van de beide presentatoren. Men kreeg een 
beeld van de beperktheid van het dorp in de 18e en 19e 
eeuw. Iedereen kende iedereen en een beperkt aantal wo-
ningen en boerderijen bepaalden de omvang van het dorp. 
Het deskundig en aangename commentaar van de beide 
presentatoren verduidelijkte veel in de beelden, die ge-
toond werden. Al was er ook veel deskundigheid en ken-
nis aanwezig bij de toehoorders. Regelmatig werd vanuit 
de zaal bij het zien van de beelden uitgebreid verteld over 
de Loenense families, die bijvoorbeeld met getoonde boer-
derijen een band hadden gehad. Een leuke lezing. Er is 
nog veel historisch materiaal in Loenen, dat de moeite van 
het bekijken waard is. 

Jan Janssen en Henk Slief bezorgden een zeer 
interessante avond over het werk van de stichting en 

over beelden van oud-Loenen.

Gemeentehuis Voorst toe aan vernieuwing 
GEMEENTE VOORST.- Het gemeentehuis van de gemeente Voorst is in-
middels 35 jaar oud en staat van de vooravond van grootschalig onder-
houd.  Tegelijkertijd ligt er een opdracht om tot een verduurzaming van 
gemeentelijk vastgoed over te gaan. In 2023 moeten alleen kantoren met 
een energielabel slechter dan C  weg. De gemeenteraad heeft het college 
de opdracht gegeven om te komen met een totaalplan voor de verduur-
zaming en revitalisering van het gemeentehuis.  Volgens de gemeente 
is nu de tijd aangebroken voor een kwaliteitsslag die maakt het dat 
gemeentehuis de komende decennia zijn functie adequaat kan blijven 
vervullen en een eigentijdse inrichting en uitstraling krijgt. 

De aankomende maanden gaan amb-
tenaren 4 verschillende denkrichtin-
gen uitwerken. De denkrichtingen 
lopen uiteen van alleen het noodza-
kelijke doen voor een maximaal be-
drag van  3,6 miljoen tot nieuwbouw 
op een huidige of een andere locatie 
voor een bedrag van maximaal 18,7 
miljoen euro. 

De eerste optie is “verbetering”. Dit 
betekent dat er bijvoorbeeld nieu-
we kozijnen en ramen komen. Ook 
wordt het gebouw geverfd. Je ziet 
eigenlijk niks van de aanpassingen. 

Het gebouw krijgt dan energielabel B 
of C.  Volgens wethouder Hans van 
der Sleen brengt dit wel een risico 
met zich mee. “Op dit moment moet 
het gebouw in 2023 energielabel C 
hebben. Maar de wetgeving veran-
dert erg snel en daar moeten we op 
anticiperen”. 
De tweede optie is “optimalisa-
tie”. Daarbij gaat het om het upgra-
den van de hal, de raadszaal en de 
trouwzaal. Het gaat daarbij vooral 
om de techniek. Bij het scenario ‘op-
timalisatie’ gaat het om energielabel 
A++ en kosten tussen de 9,6 miljoen 

en 12,2 miljoen euro.
De derde optie is “energieneutraal”. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van natuurlijke producten.  Daar-
bij wordt o.a. gebruik gemaakt van 
warmte uit de grond. Bij het sce-
nario ‘energieneutraal’ gaat het om 
energielabel A+++ en kosten tussen 
de 14 miljoen en 15,6 miljoen euro.  
De eerste drie scenario’s gaan over 
het opknappen van het huidige 
gemeentehuis. De vierde optie is 
nieuwbouw. Op dit moment lijken 
optie 2 en 3 het meest waarschijn-
lijk volgens wethouder Hans van 
der Sleen. “We moeten kijken naar 
de lange termijn oplossing”. 

Het huidige gemeentehuis is nu af-
geschreven op de begroting.  Vol-
gens wethouder Hans van der Sleen 
is het nu het ideale moment om iets 
aan het gemeentehuis te doen. In 
mei komt het college met een voor-
stel naar de raad. De gemeenteraad 
neemt hier een beslissing over. 
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Een carnaval van NIX: 
geen alcohol onder de 18!

Carnaval staat voor de deur: drie da-
gen en nachten volop feesten voor 
jong en oud. Carnaval is één van de 
momenten waarop kinderen hun 
eerste glas alcohol drinken. Hoe zorg 
je ervoor dat jouw puber zich ook tij-
dens de carnaval aan de NIX afspraak 
houdt?

Schadelijk voor de hersenen
Als een kind zijn eerste glas alcohol 
drinkt, is dat de start van een patroon 
van vaker en meer drinken. Tijdens 
carnaval zelf, of daarna thuis op ver-
jaardagen en feesten. Terwijl we we-
ten dat alcohol schadelijk is voor de 
hersenen. Hersenen ontwikkelen zich 
tot het 24e levensjaar en alcohol hee�  

een sterke negatieve invloed op deze 
ontwikkeling. 

Blijf consequent
Het is daarom goed om duidelijk te 
zijn én te blijven, ook tijdens carnaval: 
geen alcohol tot 18 jaar. U wilt toch 
ook dat uw kind met een gezond stel 
hersens opgroeit?

Tips
� Spreek van te voren met uw kind af 

dat het geen alcohol drinkt tijdens 
het carnaval.

� Maak ook met de volwassenen 
met wie u op stap gaat de afspraak 
dat zij uw kind geen alcohol mo-
gen aanbieden.

� Ook geen scheutje alcohol in de 
frisdrank van uw kind.

� Blijkt dat uw kind toch gedronken 
hee� , bespreek dit dan de vol-
gende dag op een rustig moment. 
Geef dan duidelijk aan dat u niet 
wilt dat uw kind drinkt. 

Op www.hoepakjijdataan.nl vindt u 
meer informatie voor ouders. NIX is 
de afspraak, niet drinken onder de 18!

Boekenmarkt ten behoeve 
van Alpe d’HuZes
KLARENBEEK.- Net als in 2015 gaat er in 2017 weer een ‘Team 
Klarenbeek’ meedoen aan Alpe d’HuZes om te strijden tegen de 
overwinning op kanker. Het team bestaat uit zowel fietsers als lo-
pers en ze gaan op donderdag 1 juni 2017 zo vaak mogelijk om-
hoog voor het goede doel.

Op zaterdag 11 maart wordt er 
een boekenmarkt georganiseerd, 
waarvan de opbrengst volle-
dig naar Alpe d’HuZes gaat. Er 
worden allerlei soorten boeken 
verkocht, waaronder: literatuur 
& romans, thrillers &detectives, 
kinderboeken, reisboeken, verha-
len en themaboeken.
Je kunt het goede doel op twee 
manieren steunen: enerzijds door 
boeken te komen kopen en ander-
zijds door boeken in te leveren 
voor de verkoop.

Het inleveren van de boeken kan 
op vrijdagavond 10 maart, tussen 
20.00 en 21.00 uur, bij het MFC. 
De boekenmarkt is op zaterdag 11 
maart van 09.00 tot 15.00 in het 
MFC.
Je kunt de voorbereidingen vol-
gen en contact met ons opnemen 
via Facebook: https://www.face-
book.com/Alpe-dHuZes-Team-
Klarenbeek-847646815267378/.
En doneren is mogelijk via: ht-
tps://deelnemers.opgevenisgeen-
optie.nl/teamklarenbeek.

Schrijver P.F. Thomése te gast 
bij Boekenvrienden
TWELLO.- Niet alleen bezoekers uit de gemeente Voorst waren afgelo-
pen donderdag in de bibliotheek vertegenwoordigd, ook Deventenaren 
kwamen speciaal voor de eigenwijze schrijver naar de andere kant van 
de IJssel. Op de tweede avond in dit winterseizoen, die door de Boeken-
vrienden is georganiseerd, is Thomése naar Twello afgereisd om uitleg 
over zijn schrijverschap en boeken te geven. Nonchalant gekleed, het 
blauw-wit geruite overhemd deels hangend over zijn pantalon staat hij 
achter de microfoon. De outfit heeft onbetwist zijn charme…..

Hij verhaalt op vermakelijke wij-
ze en becommentarieert zijn eigen 
werk met veel humor. Thomése is 
niet te beroerd de draak met zich zelf 
te steken en heeft een rake en pun-
tige manier van formuleren. Pieter 
Frans Thomése ontpopt zich als een 
charismatische en excentrieke per-
soonlijkheid en zijn humoristische 
opmerkingen leveren hilarische si-
tuaties op. “Als schrijver belichaam 
je altijd je eigen werk”, merkt hij op, 
“Als je schrijft vergeet je dat jij het 
bent die schrijft. Pas als het boek 
uitkomt dan weet je het weer”. “In 
het begin vond ik het aanmatigend 
als beroep ‘Schrijver’ op te geven”, 
lacht hij, “ik noemde mezelf publi-
cist. Ook vroeg ik me aanvankelijk 
af of het wel literatuur is, wat ik 
schrijf. Maar uiteindelijk maakt de 
lezer het uit of dat wel of niet zo is”.  
Zijn eerste publiek, zo vertelt hij, 
bestond uit een groep warmtezoe-
kende zwervers in een bibliotheek 
in Amsterdam. 
Even valt het stil in de zaal als hij 
passages leest uit zijn bekendste 
boek ‘Schaduwkind’. Hij schrijft 
daarin over de dood van zijn eerste 
kind, een baby nog. Als een soort 
verwerkingsproces in afzondering 
geschreven, zoekend naar woorden 
voor zijn toestand. Toen hij zich zélf 
na voltooiing afvroeg of lezers wel 
geïnteresseerd waren in een derge-
lijk hyperpersoonlijk verhaal kon 

hij niet voorspellen dat het een fel-
begeerd werk zou worden. Het boek 
is in 20 talen vertaald en te koop van 
Korea tot Zuid-Amerika. Thomése: 
“Ik zie het als mijn debuut. Het idee 
om hierover te schrijven overkwam 
me. Geen vooropgezet plan, een der-
gelijk tragische gebeurtenis dient 
zich aan. In heel België heb ik uit 
het boek voorgelezen en nu durf ik 
het zelfs in Twello”, grapt hij, “elke 
zanger heeft een hit, dit is mijn hit!” 
In het ‘Hooglied’ beschrijft hij de 
geboorte van zijn overleden dochter 
en de intense gevoelens van liefde. 
“Ze is alles wat ons ontbroken was”, 
zo verwoordt hij zijn gedachten. Het 
gezicht lezen met je vingertoppen en 
het kindje liggend tussen de ouders 
in een opgeruimd, schoongemaakt 
en anders ingedeeld huis. Hij ziet 
het als een persoonlijk relaas van 
een vader, een liefdesverklaring aan 
zijn kind, maar ook aan het schrij-
ven. 
Hij leest uit en vertelt over ver-
schillende werken. ‘De onderwater-
zwemmer’ ziet hij als een boek dat 
er voor hem zélf toedoet, maar kan 
zich de beweegredenen om het te 
schrijven nog maar moeilijk voor de 
geest halen. Een boek in drie delen, 
drie cruciale momenten in iemands 
leven, waarbij het gaat om een jon-
gen die aan het einde van de oorlog 
samen met zijn vader tracht de rivier 
over te zwemmen naar bevrijd ge-

bied en waarbij de vader verdrinkt. 
Het bezorgt de jongen een enorm 
schuldgevoel. Met de volwassen 
jongen zet hij het verhaal voort, die 
opnieuw door een tragisch voorval, 
schuldgevoelens opbouwt door het 
verlies van mensen. Machteloos te-
genover het noodlot draagt hij deze 
schuldgevoelens tot het einde van 
zijn leven met zich mee. Menselijke 
relaties worden door de schrijver 
uitvergroot en onder de loep geno-
men. Van ‘erg geestig’ tot ‘behoorlijk 
schunnig’ is zijn taalgebruik. Dat 
niet elk boek een succes is geworden 
dat geeft hij ruiterlijk toe. Maar het 
volstaat een blik in zijn boeken te 
werpen om te beseffen dat de schrij-
ver een onbetwiste kanjer in zijn 
vak is en dat het schrijven inmid-
dels behoort tot de zuurstof van zijn 
bestaan. Een vermakelijke avond en 
een unieke gelegenheid om te begrij-
pen, hoe J.F. Thomése zijn reputatie 
als schrijver kon vestigen en in 
stand kon houden. 

Wethouders Brummen en Voorst 
ondertekenen convenant ‘Taalhuis’
TWELLO.- Bibliotheek Brummen/
Voorst gaat de strijd aan tegen 
laaggeletterdheid. Iedereen die 
beter wil leren lezen en schrij-
ven is welkom. Het gaat om een 
samenwerkingsverband tussen 
meerdere locale partners: beide 
gemeentes, Mens en Welzijn, 
Vluchtelingenwerk, bibliotheek, 
Stichting Lezen & Schrijven, Top-
taal. Afgelopen woensdag is in 
Twello het ‘Taalhuis’ onder veel 
belangstelling officieel van start 
gegaan. De drijfveer achter het 
Taalhuis, Koos Paauw, wethouder 
Brummen, die op deze dag zeker 
aanwezig zou zijn geweest, is on-
langs plots overleden. 

“1.3 miljoen mensen, die hier gebo-
ren zijn, hebben moeite met lezen 
en schrijven”, benadrukt directeur 
Mirjam Wijers en vervolgt: “Dat is 
11% procent van de bevolking en 
in Brummen en Voorst is dat zelfs 
15%.” Elk jaar komen er nieuwe in-
woners bij die de taal niet beheersen. 
Zij wijst op het feit dat – als men kan 
lezen noch schrijven – geen formu-
lier kan invullen en bij voorbeeld 
geen bijsluiter voor medicijnen kan 
lezen. Taal betekent meer dan klan-
ken, woorden en zinnen. Het is een 
drager van de cultuur van mensen en 
haalt mensen uit het isolement. Men 
kan meedoen in de samenleving en 
vele deuren gaan open. In het ‘Taal-
huis’ heeft men krachten gebundeld 

om in Brummen en Voorst degenen 
die dat nodig hebben te begeleiden.  
Er wordt op deze middag een 
online verbinding gelegd met de bi-
bliotheken in Eerbeek en Brummen, 
waar vrijwilligers vertellen wat zij 
allemaal doen en over enthousiaste 
cursisten verhalen. Een enkele cur-
sist vertelt wat hij allemaal heeft 
geleerd. 
Mariëlle Schotpoort nodigt dorps-
dichter Laurens Hoevenaren uit, 
eigen gedichten voor te dragen. “Ge-
feliciteerd met dit initiatief’”, zegt 
hij, “want Taal verbindt, verruimt 
je geest en opent nieuwe werelden. 
En je kunt ook iets van jezelf laten 

zien.” Onder andere leest hij 
het gedicht voor dat hij speci-
aal voor de opening heeft ge-
schreven, een cyclus met drie 
onderdelen. 

De afspraken die voor het 
‘Taalhuis’ zijn gemaakt, zijn 
in een convenant vastgelegd. 
Wethouders Harjo Pinkister 
en Wim Vrijhoef uit Twello en 
Luuk Tuiten uit Brummen zet-
ten hun handtekeningen onder 
de afspraken en daarmee is het 
‘Taalhuis’ officieel geopend en 
wachten vele versnaperingen 
om dit heugelijke feit te vieren. 

Wethouder Harjo Pinkster ondertekent het convenant. 

geboortekaartjes

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

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

Haakworkshops 
VOORST.- Het Tunisch haken is 
weer helemaal terug van wegge-
weest. Met deze oude techniek die 
nu aangepast is aan de huidige tijd 
kun je op een  eenvoudige manier 
snel een mooi resultaat krijgen en 
deze techniek is ook geschikt voor 
beginnende haaksters die nog niet 
zoveel “ haak” ervaring hebben.

Daarom organiseert  Voskamp Tex-
tiel in Voorst op 29 maart  een work-
shop tunisch haken, waarbij er in 

één avond verschillende steken in 
deze techniek geleerd worden. 
Ook is er op verzoek weer  een 
workshop tas haken in Mochilla 
stijl . Deze workshop bestaat uit drie 
avonden:  28 maart en 4 en 25 april. 
De workshops worden van 19.00 
tot 22.00 uur gehouden in Voorst. 
Voor verdere informatie of opgave 
kunt u terecht in de winkel Rijks-
straatweg 148 in Voorst, telefonisch: 
0575-501423 of op facebook.Com/
voskamp textiel. 

https://www.facebook.com/Alpe-dHuZes-Team-Klarenbeek-847646815267378/
https://www.facebook.com/Alpe-dHuZes-Team-Klarenbeek-847646815267378/
https://www.facebook.com/Alpe-dHuZes-Team-Klarenbeek-847646815267378/
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teamklarenbeek
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teamklarenbeek
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teamklarenbeek


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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

 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. 

Vergaderingen en bijeenkomsten:
6 maart  19.30 uur Raadsvergadering  gemeentehuis Twello
27 maart 19.30 uur  Ronde tafelgesprekken gemeentehuis Twello
10 april  19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de 
raadsleden.
Het adres van de raad is: Postbus 9000, 7390 HA Twello; e-mail: raad@voorst.nl, 
twitter: @RaadVoorst.

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette Jansen (0571) 27 92 17. U kunt ook 
rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u op internet: 
www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/  en hieronder:
 Sander Stronks, fractievoorzitter Gemeente Belangen, s.stronks@voorst.nl / (06) 51 34 02 74
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, r.kooij@voorst.nl / (06) 55 33 52 72
 Cees Booster, fractievoorzitter CDA, c.booster@voorst.nl / (0571) 27 27 81
 Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, e.nobel@voorst.nl / (0571) 29 22 13
 Annetta Lasance, fractievoorzitter D66, annetta.lasance@voorst.nl / (0571) 29 24 51

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

verhuizen 
in voorst

www.voorst.nl

Feestelijke ophaaldag landschappelijke 
beplanting Nijbroek

Bewoners in het buitengebied 
van Nijbroek kunnen op zater-
dag 25 februari vanaf 09.30 uur 
hun plantmateriaal ophalen bij 
de familie Keizer aan de Kamp-
weg 3 in Nijbroek. 

Deze uitdeeldag is onderdeel 
van de ‘Kwaliteitsimpuls land-
schap Nijbroek’, een gezamen-
lijk beplantingsproject van de 
gemeente Voorst, Provincie Gel-
derland en Plaatselijk Belang Nij-

broek. Stichting Landschapsbe-
heer Gelderland (SLG) zorgt voor 
de uitvoering. Alle deelnemers 
van het project zijn bezocht 
door een adviseur van SLG. En er 
is voor ieder terrein een inrich-
tingsplan gemaakt dat aansluit 
bij het omliggende landschap. 

Door aanplant van streekeigen 
soorten wordt het erf weer aan-
trekkelijk voor allerlei diersoor-
ten. 

Eerste boom 
beplantingsproject 
De uitdeeldag in Nijbroek is van 
09.30 uur en tot uiterlijk 11.30 
uur. Wethouder Arjen Lagerweij 
en het Plaatselijk Belang Nij-
broek planten samen de eerste 
boom van het beplantingspro-
ject. Het plaatselijk Belang helpt 
ook bij het laden en lossen van 
de ruim tienduizend struiken en 
240 knot-, laan- en hoogstam-
fruitbomen. 

 Cleantech Tomorrow Congres 4 april Eerbeek

Op 4 april organiseert de Cleantech Regio het vierde Cleantech To-
morrow congres. Dit jaar in Eerbeek en het thema is ‘naar circulaire 
oplossingen!’ Het congres is een ontmoetingsplek voor naar schat-
ting 800 ondernemers, bestuurders en medewerkers van overheid en 
onderwijs, inwoners, studenten en vakgenoten. Gastsprekers zijn in 
ieder geval internetondernemer en columnist Alexander Klöpping en 
de voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW, Hans de Boer. 

Programma in grote lijnen
Voorafgaand aan het congres zijn er ontbijtexcursies van 7.30 uur 
tot 9.30 uur bij inspirerende bedrijven in de Cleantech Regio. Het 
middagprogramma biedt de keuze uit 16 middagsessies. Tijdens 
het congres vindt elk jaar de fi nale van de Cleantech Battle plaats. 
Studenten van verschillende instellingen, opleidingen en niveaus 
pitchen dan op het podium hun idee over cleantech en circulaire 
economie. 

Meer informatie
Meer informatie en aanmelden www.cleantechtomorrow.nl

CRO-Teuge vergadert

De Commissie Regionaal Overleg Teuge vergadert op woensdag 22 
februari. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van de ge-
meente Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello, van 19.00 tot 
20.30 uur en is openbaar. De vergaderstukken kunt u downloaden 
via www.croteuge.nl
 

Informatieavond 23/2 verkeersveiligheid Twello

Op donderdagavond 23 februari 
organiseert de gemeente Voorst 
een informatieavond over de 
verkeersveiligheid in Twello. In 
2016 heeft de gemeente een 
onderzoek laten uitvoeren met 
als resultaat de verkeersstu-
die ‘Een verkeersveilig en leef-
baar Twello’. Vanaf 19.00 uur is 
het gemeentehuis open en om 
19.30 uur start een presentatie 
van deze verkeersstudie. Na de 
presentatie, rond 20.30 uur, be-
antwoorden medewerkers van 
de gemeente graag uw vragen. 

Studie naar 
verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid is een 
belangrijk thema voor de ge-
meente Voorst. Daarom heeft de 
gemeente een onderzoek laten 
uitvoeren naar de verkeersvei-
ligheid in Twello. Hierbij zijn de 
ontwikkelingen op schoolgebied 
meegenomen zoals de verhui-
zing van het Veluws College, de 
bouw van de Brede School en de 
vele leerlingen die naar het AOC 
in Twello komen. Uit het onder-
zoek blijkt dat de verkeersveilig-
heid in Twello een probleem is. 
De Molenstraat is bijvoorbeeld 
te krap voor al het verkeer en de 

kruising bij het spoor  levert on-
veilige momenten. Ook de H.W. 
Iordensweg en de Domineestraat 
vormen een barrière voor de ver-
keersveiligheid in Twello. In de 
verkeersstudie is ook aandacht 
voor een oplossing voor de ver-
schillende knelpunten. 

Verkeersstudie ter inzage
De verkeersstudie ‘Een verkeers-
veilig en leefbaar Twello’ ligt ter 
inzage in het gemeentehuis en 
via https://www.voorst.nl/wo-
nen/groen-water-en-infrastruc-
tuur/infrastructuur/verkeersvei-
ligheid-twello

Voorkeursoplossing
Na de informatieavond op 23 fe-
bruari, neemt het college een be-
sluit over de voorkeursoplossing 
om de verkeersveiligheid in Twel-
lo te verbeteren. Deze voorkeur 
wordt dan voorgelegd aan de ge-
meenteraad voor besluitvorming. 

Vragen?
Hebt u vragen over de verkeers-
studie? Neem dan contact op 
met de gemeente Voorst: Cecile 
van der Linden (0571) 27 93 
94 of Teun Groothedde (0571) 
27 93 71.
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Hoek Meermuidenseweg- 
Terwoldseweg in Twello

Ontsteken paasvuur op 17 april 2017 vanaf 21.00 uur Ontheffing verleend* BW-2017-0015

Ter hoogte van Leemsteeg 12A in 
Wilp

Feestmiddag/-avond op 13 mei 2017 van 14.00-22.00 uur en autorodeo op 
14 mei 2017 van 12.30-19.00 uur

Vergunning verleend* Z-HZ_VRGEVE-2017-0007

Milieumelding

de Ziele 2B in Twello Vervangen lekbakken en opslagtanks voor vloeibare kunstmeststoffen Melding ontvangen Z-MELD840-2017-000098

Middendijk 15 en 15A in Nijbroek Veranderen bedrijfsactiviteiten Melding ontvangen Z-MELD840-2017-000138

Stationsstraat 8-10 in Twello Uitbreiden bestaande viswinkel Melding ontvangen Z-MELD840-2017-000100

Omgevingsvergunning

Beelelaan 4 in Voorst Kappen 9 bomen (3 esdoorns, 2 bonte esdoorns, 2 beuken,  
1 paardenkastanje en 1 plataan)

Vergunning verleend* SXO-2017-0041

Broekstraat 3 in Klarenbeek Herbouwen schuur Vergunning verleend* SXO-2017-0002

Dernhorstlaan 7A en 7B in Twello Wijzigingsaanvraag bouwen twee geschakelde woningen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-1182

Duizendblad 53 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-1172

Holthuizerstraat 19 in Twello Kappen 1 ginkgo Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-1188

Houtwalstraat 2 in Wilp Verbouwen boerderij Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2017-0020

Kweekweg 1A in Steenenkamer Vergroten woning Vergunning verleend* SXO-2017-0022

Lochemsestraat 4 in Terwolde Kappen 2 kastanjebomen Aanvraag ontvangen SXO-2017-0134

Molendwarsstraat (kad. TLO E 
1337) in Twello

Kappen 1 eik Vergunning verleend* SXO-2017-0087

Offenbachstraat 29 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag buiten  
behandeling*

Z-HZ_WABO-2016-1163

Oudhuizerstraat 37 in Klarenbeek Vergroten ligboxenstal (robotruimte) Vergunning verleend* SXO-2017-0009

Quabbenburgerweg (ter hoogte van 
huisnr. 7) in Terwolde

Kappen 1 eik Vergunning verleend* SXO-2017-0107

Rijksstraatweg 34 in Voorst Renoveren en uitbreiden Tolhuis op Landgoed Beekzicht Vergunning verleend 
(revisie)

Z-HZ_WABO-2016-0368

Schadewijkpad 11 in Twello Vergroten woning Aanvraag ontvangen SXO-2017-0138

Stinzenlaan 92 in Twello Kappen 1 Acer saccharinum Vergunning verleend* SXO-2017-0037

Twelloseweg 51 in Terwolde Kappen 2 notenbomen en 1 kastanjeboom Aanvraag ontvangen SXO-2017-0129

Zutphenseweg 15A in Klarenbeek Plaatsen bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2017-0140

Sloopmelding

Twelloseweg 51 in Terwolde Slopen boerderij Melding ontvangen SXO-2017-0127

Tijdelijke verkeersmaatregel

Leemsteeg, Koestraat, Oud Lochem-
seweg en Oolmansweg in Wilp

Instellen tweezijdig parkeerverbod op 14 mei 2017 van 7.00-20.00 uur Vergunning verleend* Z-HZ_VRGEVE-2017-0007

bekendmakingen
Week 08: 22-02-2017

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daar-
naast in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per 
rubriek geordend, indien mogelijk 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/. Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst 
via 0571-27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

* Tegen de genoemde toe-
stemmingverlening door het 
college van burgemeester en 
wethouders of de burgemees-
ter kan een belanghebbende 
bezwaar indienen bij het colle-
ge van burgemeester en wet-

houders (of de burgemeester, 
afhankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Postbus 
9000, 7390 HA Twello, binnen 
zes weken na de datum van ver-
zending van het besluit aan de 
aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending 
van het besluit kunt u bellen 
met 0571-27 99 11. Omdat een 
bezwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan ook een ver-
zoek tot een voorlopige voor-

ziening worden gericht aan: de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

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







Het begint met lezen
Voorlezen en praten met kinderen is belangrijk voor 

de taalontwikkeling. Dit geldt voor Nederlandstalige 

kinderen, maar ook voor kinderen met een andere 

moedertaal. Daarom staat voorlezen hoog op de agenda 

van Bibliotheek Brummen/Voorst. 

Begin met Boekstart

Jonge ouders ontvangen na de geboorte van hun kindje een 

waardebon voor een gratis BoekStart koffertje en bibliotheek 

lidmaatschap. Het koffertje bestaat uit babyboekjes en 

voorleestips. Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en 

verhaaltjes vertellen, versterkt de band met je baby. En kinderen 

die als baby zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt dus 

niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen!

VoorleesExpress 

‘Nederlands leren is belangrijk, ook voor mijzelf ’ en ‘Een goede 

voorbereiding op de basisschool’ zijn redenen voor ouders om met 

hun kind tussen 3 en 8 jaar oud, mee te doen met VoorleesExpress. 

Tijdens dit project van 20 weken bezoekt een vrijwilliger kinderen 

thuis om voor te lezen. VoorleesExpress is gericht op het luister- 

en leesplezier van kinderen en op het steunen van ouders bij de 

Nederlandse taalontwikkeling van hun kind. 

Nog steeds gaat één op de vijf kinderen naar de basisschool met 

een taalachterstand. 

Juist in de (voor)schoolse fase is voorlezen en praten met 

kinderen belangrijk voor de taalontwikkeling. 

www.voorleesexpress.nl

www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/jeugd/boekstart

De logopedisten, Renate Reinten en Winanda Jansen, 

bezoeken met de logopediebus alle basisscholen. Deze 

bus is sinds kort te herkennen aan haar witte kleur met 

het CJG-logo, want de gemeentelijke logopedie maakt 

onderdeel uit van CJG Voorst. Naast de schoolbezoeken 

houden de logopedisten een spreekuur op afspraak in het 

Kulturhus in Twello voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Wat is logopedie?

Praten doen we graag. Hiervoor moet je goed kunnen horen, 

denken en begrijpen. Spreken betekent: gedachten onder woor-

den brengen, zinnen maken en de klanken duidelijk uitspreken. 

Logopedie is zorg die nodig is, als er problemen zijn met stem, 

spraak, taal, gehoor en slikken. Soms is logopedische hulp al nodig 

voor pasgeboren baby’s die moeten leren slikken. 

Logopedie is dus méér dan ‘spraakles’ en de logopedisten kijken 

verder dan het uitspreken van klinkers en medeklinkers. Een logo-

pedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen 

heeft het vaak te maken met de groeifase. De ontwikkeling van 

spraak en taal verloopt niet bij ieder kind even snel. Ook aanleg 

kan een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen. Als een 

kind zich niet goed kan uiten, kan het zich terugtrekken of zich 

anders gaan gedragen. Dit heeft gevolgen voor de leerprestaties 

en de sociale ontwikkeling van het kind. 

Voorbeelden van vragen waarmee ouders contact opnemen met 

de logopedisten zijn:

• Mijn kind spreekt de R niet goed uit;

• Roy praat nog steeds in korte zinnetjes;

• Mijn zoon blijft hees;

• Hoe leer ik het duimen af?;

• Stotteren, gaat dat vanzelf 

over?;

• Mijn kind is twee jaar en 

praat nog nauwelijks;

• Hoe help ik mijn kind om 

uit een beker te drinken?

Leren praten gaat niet altijd vanzelf

Het leren praten van een kind gaat vaak zo vanzelf, dat je er als 

ouder nauwelijks bij stil staat. Toch is er heel wat voor nodig voor-

dat je kind stap voor stap leert praten door horen, zien en doen. 

De rol van de ouder is daarbij heel belangrijk. 

De spraak- en taalontwikkeling begint al bij de geboorte. Bij som-

mige kinderen ontwikkelen de spraak en de taal zich snel, bij ande-

ren komt dit langzamer op gang. Als het maken van spraakklanken 

of zinnen moeilijker gaat dan bij leeftijdgenootjes, is het belangrijk 

om na te gaan of er een oorzaak is voor deze vertraging. De logo-

pedisten helpen je graag daarbij! De logopedist kijkt met je mee of 

er inderdaad sprake is van een vertraging, onderzoekt de oorzaak 

en adviseert. 

Meer informatie

www.cjgvoorst.nl via ‘Je zoekt hulp en 

advies’:  ‘logopedie in de gemeente Voorst’ 

met o.a. informatie over meertaligheid, 

stemproblemen, stotteren en leren praten. 

PRATEN met elkaar is leuk ... 
en leerzaam

Kulturhus, Jachtlustplein 11, Twello - (0571) 74 51 50 - Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur - info@cjgvoorst.nl, www.cjgvoorst.nl

De logopedisten van CJG Voorst
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PRATEN met elkaar is 
leuk … én leerzaam!

Kulturhus, Jachtlustplein 11, Twello
(0571) 74 51 50
Inloopspreekuur: 
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur
info@cjgvoorst.nl, www.cjgvoorst.nl

Verkoop compost en potgrond 
Stichting Vrienden van LoamnesOefening en Stichting 

huldigt jubilarissen

NIJBROEK.- Het gemengde koor 
“Oefening en Stichting” uit Nijbroek 
hield dinsdagavond 14 februari j.l. 
haar jaarlijkse leden vergadering. 
Het koor is opgericht op 12 novem-
ber 1936 en bestond dus vorig jaar 80 
jaar. Voor het 80-jarig jubileum was 
op 12 november 2016 een jubileum 
concert gepland, maar door het over-
lijden van een van de leden werd het 
concert uitgesteld. Dit concert is nu 

opnieuw ingepland voor zaterdag 6 
mei in de Nicolaaskerk te Nijbroek. 
De leden van Oefening en Stichting 
nodigen iedereen hiervoor van harte 
uit , de aanvang is om 19.30 uur en 
de toegang is € 6.- per persoon.
Als het koor al 80 jaar bestaat zijn er 
ook vaak jubilarissen, want de leden 
zijn heel trouw.
Op de afgelopen ledenvergadering 
waren de volgende leden aan de 

buurt om te worden gehuldigd: Jan-
nes van Duuren 30 jaar lid, Bep Foks 
- de Weerd 35 jaar lid, Tinie Beek-
man – Heideveld 40 jaar lid en Adrie 
Nikkels – Qualm zelfs 50 jaar lid. Zij 
werden toegesproken door de voor-
zitster en de algemene adjunkt en 
kregen een boeket bloemen en Adrie 
Nikkels kreeg nog een badhanddoek 
met opdruk: 50 jaar O & S Nijbroek 
als aandenken.

 

V.l.r  Adrie Nikkels, Jannes van Duuren, Bep Foks en Tinie Beekman. Eigen foto.                                                                                                   

NIJBROEK/ TERWOLDE/ DE 
VECHT.-  Zoals reeds eerder ver-
meld zal de jaarlijkse verkoopactie 
van compost en potgrond plaats-
vinden op zaterdag 4 maart in Nij-
broek en de Vecht en op zaterdag 
11 maart in Terwolde. Deze data 
komen met rasse schreden nader-
bij en de leden van de Stichting 
Vrienden van Loamnes hebben 
zich zo goed mogelijk voorbereid, 
zodat alles gesmeerd kan verlo-
pen. Dit jaar is het motto voor de 
actie: “Laat de kinderen niet in de 
kou zitten”. Daarmee wordt be-
doeld de kinderen van de school 
in Hoghilag. Zoals u wellicht weet 
werkt de stichting momenteel voor 
drie groepen in Roemenië: Eerst 
bijstand verlenen in de gemeente 
Loamnes ( waar de activiteiten 
begonnen zijn). Als tweede voor 
de school voor vrij zwaar gehan-
dicapten Casa Lumini  (Huis van 
Licht). En als derde in de gemeente 
Hoghilag, waar de school nog in ei-
gendom was van  de Duitse kerk, 

want dat gebied is in Duitse han-
den geweest.
De kerk en de school verkeren in 
zeer slechte staat en de school is 
nu eigendom van de gemeente Ho-
ghilag. Het dak moet nodig geres-
taureerd worden en de ramen zijn 
stuk.
Daarvoor gaan de leden en de vele 
vrijwilligers, die hun helpen dit 
jaar op pad. Eén zak compost kost 
€2.50, 5 zakken voor €10.-. Eén 
zak potgrond kost €3.50 , 3 zakken 
voor €10.-
Voor af name van meer dan 10 
zakken kunt contact opnemen tel. 
0571291556, e-mail wvdsnel2@
gmail.com  en dan wordt dat 
speciaal gebracht (anders zijn de 
aanhangers gauw leeg, zeker in 
buitenwijken, wat veel rijden be-
tekent). Alle betrokkenen hopen 
op een goede verkoop beide zater-
dagen vanaf 9.00 uur. In Terwolde 
kunnen ze nog enkele vrijwilligers 
gebruiken, graag melden bij boven-
staand adres! 
 

Muziekverenging Klarenbeek 
gastheer Canadese Band 
KLARENBEEK-TWELLO.- Op zaterdag 18 maart aanstaande is Muziek-
vereniging Klarenbeek gastheer van de Okanagan Mission Secondary 
School Band (afgekort: OKM Band) uit Kelowna, British Columbia in 
Canada. Deze School Band, bestaande uit 80 muzikanten, maakt van 15 
tot en met 25 maart een tour door Europa. De OKM Band geeft in totaal 
vier concerten in Nederland waaronder ook in Amsterdam en Arnhem. 
Daarnaast wordt tijdens de reis ook een bezoek aan Duitsland gebracht.

Naast cultuur en muziek staat het 
bezoek aan Nederland en Duitsland 
tevens in het teken van de belangrij-
ke rol die de Canadezen hebben ge-
speeld bij de bevrijding van Europa 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 
de website van OKM staat hierover 
geschreven: “We are creating music 
that will be a testimony and explo-
ration of the thoughts, feelings, and 
understandings that are shared bet-
ween people of the Netherlands and 
Canadians, as influenced by World 
War II.” 
Onderdeel van de reis zijn daarom 
ook een bezoek aan het Anne Frank 
huis, het Airborne Museum in Oos-
terbeek en de Canadese militaire 
erebegraafplaats in Groesbeek. Meer 
informatie over de OKM Band en 
de Europese tour is te vinden op: 
http://okmmusic.weebly.com/eu-
rope-senior-tour-2017.html 

De OKM Band zal op 18 maart in 
twee verschillende formaties optre-
den, de OKM Concert Band en OKM 
Jazz Band. Beide bands treden op 
voor de pauze, terwijl het na de pau-
ze de beurt is aan Muziekvereniging 
Klarenbeek.
Hoogtepunt van de avond wordt het 
gezamenlijk optreden van de OKM 
Band met muziekvereniging Klaren-
beek. In totaal zo’n 140 muzikanten 
brengen dan onder andere het werk 
‘From These Ashes’ van Chuck El-
ledge ten gehore. Als afsluiting wor-
den zowel het Canadese als het Ne-
derlandse volkslied gespeeld.
Het concert vindt plaats in de Mul-
tizaal van Jachtlust in Twello. Aan-
vang van het concert is om 19.30 en 
de zaal is vanaf 19.00 uur geopend. 
De toegang bedraagt vijf euro en 
kaarten zijn bij de ingang van de zaal 
verkrijgbaar.

Twells Vergiet ‘unplugged’ bij Kunstkring
TWELLO.- De band ‘Twells Ver-
giet’ is wel bekend in Twello en 
omstreken, maar dat Twells Ver-
giet ‘unplugged’ speelt is nieuw, 
en de Kunstkring heeft hiervan de 
primeur op het ‘Eerste zaterdag 
van de maand muziekoptreden’,  
4 maart. 

Harrie Timmermans hierover: “We 
lopen al jaren met het idee om een 
akoestische set in elkaar te zetten. 
Met de accordeon van Gert, de ca-
jun van Casper, met drie akoestische 
gitaren, waaronder een bas, en met 
zangeres Suzet erbij zijn we aan 
de slag gegaan. Zelf hebben we er 
erg veel lol in gekregen en hopen 
natuurlijk dat het publiek dit ‘un-
plugged’ optreden ook kan waar-
deren.” Dus deze middag geen ZZ-
Top, geen Sex on fire, geen Skandal 
um Rosie….maar oude nummers in 
een nieuw jasje en ook een aantal 
nieuwe nummers die Twells Vergiet 
‘unplugged’  in twee sets ten gehore 
zal brengen. Kom en oordeel zelf! 
De galerie, aan de Dorpstraat 10a, is 
geopend vanaf 14.00 uur, en vanaf 
15.00 kan men gratis genieten van 
dit optreden, een gift wordt op prijs 
gesteld. Mocht u ook interesse heb-
ben om (kosteloos) een muziekop-
treden bij de Kunstkring te verzor-
gen, neem dan contact op per mail 
annemariemulder5@gmail.com of 
telefonisch op 0634035704. 

Gezondheidsvoorlichting 
in Terwolde
TERWOLDE.- Op vrijdag 24 februari staat er in het dorpshuis van Terwolde 
een informatiebijeenkomst gepland over mondhygiëne. Deze wordt verzorgd 
door thuiszorgorganisatie Vérian. Zij willen u hierover graag informeren en 
uw vragen beantwoorden. Voor of na de bijeenkomst kunt u een kopje koffie 
drinken bij De ontmoeting; de wekelijkse inloop voor iedereen die dat leuk 
vindt. U bent van harte uitgenodigd!
De voorlichting vindt plaats in het Dorpshuis de Olde Schole, Vaassenseweg 
3-A, 7396 NA Terwolde
Voor vragen of meer informatie kunt u mailen of bellen naar Anne Friede-
man, ouderenadviseur Mens en Welzijn Voorst: a.friedeman@mensenwel-
zijn.nl , 0571-27 79 43, werkdagen: dinsdag en donderdag

Klaverjassen in Dorpshuis de Bongerd Welsum
WELSUM.- Op zaterdag 8 april 2017 wordt er in Dorpshuis De Bongerd te Welsum een halve klaverjasmarathon 
georganiseerd. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur. Er worden 7 rondes gespeeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 
10,- per persoon, inclusief goede verzorging. De 1e prijs is een half varken (diepvries klaar)! Naast deze fantastische 
prijs zijn er nog meerdere waardevolle prijzen te winnen. 
Opgave s.v.p. vóór 1 april 2017 bij: Tonnie Visch, telefoon (0570) 56 35 83.
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Geldig van maandag 20 februari t/m zondag 26 februari 2017. Week 8. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.  
**Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten, telefoonkaarten).

Coca-Cola 
of Fanta

2 flessen à 1000 ml
alle combinaties 

mogelijk

1.79

2 STUKS

3.443.443.
3.163.163.

0.99

Alvita 
bananen
PER KILO

3.3.3.5656563.563.3.563.3.563. 2.-Coop kersen- of 
appelflappen
4 stuks

Vers uit eigen oven!Vers uit eigen oven!

4 STUKS

Melkunie vla
pak 1000 ml

1.141.141.
3.043.043. 0.99

Vismarine
gerookte Noorse zalmfilet

pak 100 gram

OP=OP

1.99
4.084.084.

11.385.69
1+1 GRATIS*

Sun vaatwastabletten
2 pakken à 24/38 stuks naar keuze
alle combinaties mogelijk

bijv. 2 pakken
vaatwastabletten classic à 38 stuksM

ET E
XTRA

3.843.843.

Remia 
topdown sauzen of feestsauzen

3 statubes à 300-500 ml
alle combinaties mogelijk

2.56
2+1 GRATIS*

bijv. fritessaus 500 ml

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

14.99
15.99 9.99

Grolsch of Brand bier
krat 16/24 flesjes à 300/450 ml

SPAAR  NU VOOR DE UNIEKE HANDGEMAAKTE  TAPAS THUISSET!

Bij elke € 5,- aan boodschappen**  
ontvang je 1 spaarzegel

Meer informatie op coop.nl/tapasMeer informatie op coop.nl/tapas

ZEGEL

SPAAR  NU VOOR DE UNIEKE HANDGEMAAKTE  TAPAS THUISSET!

Terwolde Terwolde TTerwolde Terwolde TTerwolde Terwolde eTerwolde Terwolde TTerwolde eTerwolde TTerwolde Terwolde rTerwolde Terwolde wTerwolde Terwolde oTerwolde Terwolde lTerwolde Terwolde dTerwolde Terwolde eTerwolde 
Molenweg 1Molenweg 1MMolenweg 1Molenweg 1oMolenweg 1Molenweg 1lMolenweg 1Molenweg 1eMolenweg 1Molenweg 1nMolenweg 1Molenweg 1wMolenweg 1Molenweg 1eMolenweg 1Molenweg 1gMolenweg 1Molenweg 11Molenweg 1

Voorst Voorst VVoorst Voorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst VVoorst oVoorst VVoorst Voorst oVoorst Voorst rVoorst Voorst sVoorst Voorst tVoorst 
Schoolstraat 1Schoolstraat 1SSchoolstraat 1Schoolstraat 1cSchoolstraat 1Schoolstraat 1hSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1oSchoolstraat 1Schoolstraat 1lSchoolstraat 1Schoolstraat 1sSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 1rSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1aSchoolstraat 1Schoolstraat 1tSchoolstraat 1Schoolstraat 11Schoolstraat 1
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Elke maandagavond kunnen flesjes en blikjes worden 
neergezet bij de oude kleedkamers

Zwerfafval opruimactie

TE HUUR
Kantoorruimtes/kamers Centrum Twello

2 enkele kamers en 2 kamers 
gecombineerd met tussendeur.

Gelegen aan de Marktstraat te Twello.

Voorzien van pantry en toiletten, eigen 
opgang. Prijzen incl. gas, water, licht en 

airco excl. Servicekosten.
Glasvezelverbinding aanwezig.

Huurpijs: vanaf € 275,00 per maand.

Voor info: John Buitink
Marktstraat 1 te Twello, 0571-271388

KLARENBEEK.- Om de zwerfafval opruimactie 
kracht bij te zetten hebben Henk en Timo, samen 
met een aantal JO11-pupillen (E-pupillen) van de 
afdeling voetbal zaterdag 4 februari een middag 
de straten van Klarenbeek ‘opgeruimd’.

Om 13.00 uur was de verzameltijd bij het MFC. Er 
kwamen acht kinderen en twee begeleiders. Uit-
gedost met een veiligheidshesje een afvalgrijper en 
plastic zakken gingen ze in twee groepen op pad.
Één groep ging vanaf het tweede veld richting het bos 
“De Postweg” en de andere groep ging naar de Kla-
renbeekseweg.
Bij het Medisch Centrum troffen ze elkaar weer en 
hebben vandaar uit de hele wijk uitgekamd.
Om 14.45 uur waren ze weer terug bij het MFC, beide 
groepen met één zak afval. De nodige flesjes en blik-
jes hebben ze uit het afval gehaald en in de speciale 
containers gedaan. Onderweg kregen ze van diverse 
mensen complimenten zoals “jullie zijn goed bezig” 
en “komen jullie ook bij ons opruimen”. Al om waar-
dering van de mensen die het nut van deze actie in-
zien. Nadat alles weer was ingeleverd en opgeruimd 
kregen de kinderen in “De Brug” drinken en chips 
waarbij een paar kinderen al vertelden dat ze het ei-
genlijk best wel leuk hadden gevonden en nog wel 
een keer mee wilden helpen.
Floor, Robin. Nikki, Milan, Bryan, Thomas, Lotte en 
Nick bedankt voor jullie hulp, Klarenbeek is dankzij 
jullie weer een stukje schoner.
Afgelopen week werden zij verrast met twee vuil-
niszakken lege blikjes, mevrouw en meneer Spijker-

bosch hadden deze verzameld tijdens fietstochten in de 
buurt. Gehoopt wordt dat een goed voorbeeld goed doet 
volgen.

Flesjes en blikjes
Elke maandagavond tussen 18.30 en 19.00 uur kunnen 
flesjes en blikjes worden neergezet bij de oude kleedka-
mers. Afgelopen zaterdag kregen de organisatoren van het 
zwerfafval opruimactie het idee dat Klarenbeek best wel 
een schoon dorp is, maar als je de bermen van de buiten- 
en doorgaande wegen ziet is er nog genoeg te doen. “Weet 
wat je weggooit, 90% van het afval wat in de berm beland 
vergaat niet. Niet elk flesje en blikje hoeft bij de club te-
recht te komen maar gooi het niet van je af, we hebben te-
genwoordig de oranje container, gebruik deze, want plastic 
is recyclebaar!”.

Floor, Robin, Nikki, Milan, Bryan, Thomas, Lotte en Nick en de begeleiders Henk en Timo worden 
bedankt voor hun inzet bij de zwerfafval opruimactie.

Snel ruimte 
in je schuur?
TWELLO.- Wil je meer ruimte in je schuur? Op 
zolder of in de kamer ruimte creëren mag natuur-
lijk ook. Het rommelteam van Cadenza Twello 
gaat ook in februari en maart weer regelmatig met 
een lege vrachtwagen op pad. In die vrachtwagen 
is plek voor van alles. Meubels, boeken, keuken-
spullen of speelgoed. Bel dus snel naar rommel- 
en antiekexpert Louis Debets (0571 274190). Hij 
komt dan met het team snel bij je langs.

Davis Cuptoernooi ondanks 
sneeuw, kou en andere winterse 
ongemakken
TEUGE.- Het Da-
vis Cup toernooi 
bij tennisclub 
Teuge is alweer 
in volle gang. Het 
team San Ma-
rino is serieus op 
weg om de felbe-
geerde cup met 
het vlaggetje in 
de wacht te sle-
pen. Ze nemen 
halverwege het 
toernooi schaam-
teloos en met 
volle overtuiging 
de koppositie 
in. Lars Louw-
man en zijn team 
kunnen echter 
in de komende 
periode nog heel 
wat tegenstand 
verwachten; im-
mers de andere 
teams zijn min-
stens zo gebrand 
om de Davis Cup 
versie 2017 te 
winnen. We zul-
len zien wie er 
op 2 april in de 
finale staan. En 
wordt er ondanks de sneeuw en de barre winterse omstandigheden dan maar 
zo door getennist in Teuge? Wordt er dan getennist met snowboots aan en 
sneeuwbrillen op? Of wellicht op skiën? Nee nee tennisclub Teuge heeft en-
thousiaste vrijwilligers die onverschrokken de sneeuw en alle ijzige ellende 
met vereende krachten van de banen vegen en die soms zelfs met de hand 
de laatste restjes winter hardhandig uit ons park verwijderen. Bij tennisclub 
Teuge is de bekende Friese slogan: It giet oan!, altijd van kracht. Een dik 
compliment voor deze mannen. Wilt u meer weten over deze prachtige ten-
nisclub, kijk dan even op onze website: www.tennisclubteuge.nl. Of wordt 
volger of liker op onze Facebookpagina: Tennisclub Teuge. We houden u 
graag op de hoogte van alle leuke dingen bij tennisclub Teuge.

It giet altied oan bij tennisclub Teuge!

FINALE OPRUIMING
5 DAGEN T/M DONDERDAG 28 FEBRUARI
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Twello Duistervoordseweg 2 
Tel. (0571) 27 52 00
TRENDY MODE VOOR HEM EN HAAR

VAN DE WINTERCOLLECTIE

BROEKEN - SHIRTS - TRUIEN - BLAZERS
JURKEN - JASSEN - VESTEN - BLOUSES

OVERHEMDEN - SPIJKERBROEKEN - ENZ.

NU OUTLETPRIJZEN!

NU VOOR DE
VAN DE

HELFT
HELFT

*

MEGA
LEEGVERKOOP

http://www.tennisclubteuge.nl


De AutobeDrijven in De regio
Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437 

Service Partner

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

Reparatie en 
onderhoud

Al meer dan 50 
jaar vertrouwd!

Like ons op facebook

Ford Fiesta titanium 1.0 ecoboost 100pk, zwart metallic, 5drs. BJ 2013 10.000 km

Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco, benzine BJ 2007 50.000 km

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

Seat Alhambra TDi, zilver, 5 pers BJ 2011 230.000 km

VW Caddy Maxi 1.6 tdi, Blue Motion, airco, wit BJ 2012 27.096 km

VW Caddy Maxi 1.9 tdi, airco, grijs BJ 2008 28.900 km

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

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

BMW 3 Serie REIHE; 
320I SEDAN AUT.
Bouwjaar  2004
Kilometerstand 274.843 km
Inrichting Sedan
Versnellingsbak Automaat
Brandstof Benzine
Vermogen 125 kW (170 pk)

3.750.-

 kleur bjr km prijs

VW GOLF-CABRIOLET Blauw 1998 138897  € 2.250

AUDI TT Grijs 2001 289431 € 4.750

MERCEDES-BENZ Grijs 1991 244952 P.O.A.

RENAULT CLIO 1.4 Blauw 2007 174922 € 3.450

RENAULT TRAFIC Wit 2008 89642 € 6.500

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

WWW.AUTOWIENTJES.NL/BANDEN

WINTERBANDEN 36,00
VANAF

NISSAN LEAF BASE 80 KW
92.000 KM - 2011

NU VOOR € 10.950

TOYOTA AYGO 1.0 VVT-I
63.000 KM - 2014

NU VOOR € 10.850

VW JETTA 1,4 TSI DSG HIGH-LINE
116.000 KM - 2013

NU VOOR € 12.500
100% ELEKTRISCH AUTOMAAT/HYBRID

WWW.AUTOWIENTJES.NL/BANDEN

WINTERBANDEN
€ 36,00
VANAF



De AutobeDrijven in De regio
A U T O ’ s  W I L PA U T O ’ s W I L P

Telefoon 0571 27 15 50
06 53 14 79 33

HYUNDAI IX20 Automaat
30-03-12, 83410km

NÚ €13.750,-

CITROEN, Cactus 1.2 

automaat, Navigatie, 

25-02-15,15381km

MINI, Countryman Cooper
18-08-11, 135314km

NÚ €14.900,-

Rijksstraatweg 59, Wilp
E-mail info@scherling.nl

www.scherling.nl

MERK TYPE B’JAAR KM-STAND KLEUR PRIJS
 BMW 116 5 drs. 31-12-05 246041 Grijs 4950
FIAT Grande Punto Diesel 25-08-10 149605 Grijs 5250
FORD Ka Airco 28-07-06 58423 Groen 2695
FORD Ka Airco 27-07-12 91191 Zwart 5750
FORD Fiesta Airco 5 drs. 28-06-07 102271 Grijs 4450
HYUNDAI i30 CW 1,4 I-Motion 06-01-11 105960 Grijs 8995
HYUNDAI IX35 2,0 Styl Navigatie 27-08-10 117688 Grijs 13450
HONDA Civic 1,8 05-04-06 179216 Zwart 6450
HONDA Civic Hybrid Navigatie 10-02-10 122861 Grijs 7350
KIA Ceed 1,4 5 drs. 25-04-07 131384 Blauw 5850
MAZDA 5 Touring 26-01-06 152128 Rood 6750
MINI Cooper Cabrio Chili 20-01-10 93614 Blauw 14250
MITSUBISCHI Space Star 5drs Airco 09-01-15 11639 Wit 8250
NISSAN Note 1,6 Connect Navigatie 30-04-10 78223 Bruin 9250
NISSAN Juke 1,6 Acenta Navigatie 20-01-12 114391 Blauw 11750
NISSAN Qashqai 1,6 30-11-07 147103 Zwart 8250
OPEL Agila Autom. 19-01-12 91091 Grijs 9995
OPEL Meriva 1,4 T 120 Pk 10-10-12 114909 Grijs 11750
OPEL Meriva Autom. 02-05-14 40813 Zwart 17950
OPEL Astra 1,6 HB 27-07-07 131631 Grijs 6250
OPEL Astra Tourer 1,4  16-05-12 75245 Grijs 10995
PEUGEOT 307 HB 27-01-06 168114 Grijs 3995
PEUGEOT 308 5drs Hdi 08-02-08 116667 Rood 5850
RENAULT Twingo 03-03-10 85976 Blauw 4995
RENAULT Clio 1,4 02-01-04 98003 Grijs 3495
RENAULT Modus 1,2 Tce 23-09-09 160270 Grijs 4995
RENAULT Captur 1,5 Dci Navigatie 10-12-13 112737 Bruin/wit 14750
Skoda Roomster 06-02-09 147228 Grijs 6950
SUZUKI Swift 1,6 Sport 03-04-09 94315 Wit 7995
SUZUKI Swift 1,2 x-tra 18-02-15 35619 Wit 12850
TOYOTA Aygo Automaat 23-01-07 120337 Grijs 3950
TOYOTA Aygo Automaat 08-05-09 53360 Blauw 6250

Dit is slechts een greep uit het aanbod kijk voor meer auto,s op www.scherling.nl kosten rijklaar maken €295,00

NÚ €14.750,-

€ 69,95

ONBEZORGD OP 
WINTERSPORT MET DE 
VAKGARAGE WINTERSPORTCHECK
1,5 UUR GRONDIGE CONTROLE
OP ALLE VITALE PUNTEN

GRATIS LIFEHAMMER EVOLUTION T.W.V. € 19,95

PELGRÖM WIJ ZIJN ONAFHANKELIJK BEOORDEELD 
OP KLANTENVERTELLEN.NL MET EEN:

8,8

WWW.VAKGARAGEPELGROM.NL

STELLINGMOLENWEG 8  |  7383 XV VOORST  |   T (0575) 50 11 26

• Onderhoud

• Reparatie

• Schadeherstel

• Gespecialiseerd in    
 motorfi ets schadeherstel

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

SUZUKI SWIFT 1.3 GLS

PEUGEOT 1007 GENTRY 1.4

MAZDA 5 1.8 TOURING

MINI ONE 1.6/AIRCO

JAGUAR X-TYPE 2.0 V6 EXECUTIVE/AUTOMAAT

MAZDA 2 1.4 EXCLUSIVE AIRCO

€ 4.450,00 | bouwjaar: 2005

€ 4.999,00 | bouwjaar: 2005

€ 3.350,00 | bouwjaar: 2005

€ 4.450,00 | bouwjaar: 2006

€ 3.999,00 | bouwjaar: 2006

€ 5.999,00 | bouwjaar: 2006

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl

Hierbij een greep uit onze occasions

0 7391 AL T ll t l (0571) 27 58 12 b d ij t i E l b i f @ t ijk b

Kijk op onze site voor het aanbod



MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

Woudweg 127
7381 BC  Klarenbeek
Tel. (055) 301 16 16
Mob. (06) 222 462 04
www.marhe.nl

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      GezelschapdierenPaardenkliniekDeIJsselvallei

Betrouwbare zorg voor uw dierwbare zorg voo uw dier u

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08:00-17:30 uur

Behandelingen op afspraak.
Voor spoeddienst 24 uur bereikbaar.

Wilt u graag een kennismakingsgesprek? 
Bel dan gerust. 055-3669286

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

Noordman Autoservice in Loenen 
is een jong en onafhankelijk autobedrijf.
Kwaliteit, goede service en persoonlijk klantcontact  
staan bij ons voorop. 

• Onderhoudsbeurten • Reparatie • APK 
• Storing diagnose • Revisie • Banden • Airco
• Algehele voertuig check • Aankoopkeuring

Voorsterweg 30, 
7371GC Loenen
Telef.: 06 15 01 35 05 
info@noordmanautoservice.nl 
www.noordmanautoservice.nl

Klarenbeekseweg 93, 7381 BE, Klarenbeek
055 301 1286 - info@denieuwezweep.nl

20% KORTING
op alle bece® raamdecoratie*

*Actie geldig van 1 t/m 31 maart 2017

BROEKSTRAAT 37, KLARENBEEK
INFO@SMELTINK.COM

Maandag tip
500 gram gepaneerde schnitzels 4.98

Dinsdag tip
500 gram verse worst 3.49

Woensdag tip
500 gram runder gehakt 3.75

500 gram hoh gehakt 2.99
Donderdag tip

3 malse biefstukken 7.49
Klarenbeekseweg 87, Tel. (055) 301 12 82
www.slagerijwalravensklarenbeek.nl
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Diagnose bij prostaatkanker 
steeds effectiever
DEVENTER.- Prostaatkanker is steeds beter op te sporen, en dat geldt 
ook voor de gevaarlijke varianten. Het Deventer Ziekenhuis organiseert 
op 14 maart 2017 een informatieavond over de snelle ontwikkelingen 
in de diagnostiek rond deze veel voorkomende kankersoort. 
 
In Nederland wordt jaarlijks bij 
meer dan 10.000 mannen prostaat-
kanker vastgesteld. Het is daarmee 
één van de meest voorkomende kan-
kersoorten bij mannen. Prostaatkan-
ker is vaak goed behandelbaar, met 
name als het vroegtijdig wordt opge-
spoord. Dat kan via diverse diagno-
setechnieken. Met name de PSMA-
scan is een veelbelovende nieuwe 
methode in de opsporing van pros-
taatkankercellen. Dit is een nucleair 
beeldvormend onderzoek met een 
geavanceerde PET-scan waarmee te-

rugkerende prostaatkanker snel ont-
dekt kan worden. Ook met de veel 
gebruikte MRI-scan zijn de ‘gevaar-
lijke’ varianten van prostaatkanker 
steeds beter en in een vroeger sta-
dium op te sporen. 
Nucleair geneeskundige Filiz Celik 
en Stephanie Kolderman, radioloog 
in opleiding van het Deventer Zie-
kenhuis, zullen tijdens de avond 
toelichten hoe deze diagnosetech-
nieken effectief worden ingezet in 
de diagnostiek van prostaatkanker.
uur.

Winnares culinair pakket 
Wereldwinkel

Spectaculaire afsluiting 
winterthema De Wingerd

TWELLO.- Van 9 januari t/m 6 fe-
bruari  kregen klanten, die bij de 
wereldwinkel een foodproduct 
kochten van Fair Trade Original, de 
gelegenheid een kaartje in te vul-
len om daarmee de kans te maken 
op het winnen van een culinair 
pakket t.w.v. 40,- euro. Het pakket 

bevatte 3 soorten rijst, kruidenpas-
ta’s, woksausen, rijstazijn, noodles, 
een blik ananas, sojasaus. Uit 40 
ingeleverde kaartjes kwam mevr. 
Janny Engels als winnares uit de 
bus. Nardy Wegman, coördinator 
van de Wereldwinkel Twello, over-
handigde Janny Engels het pakket. 
 

De leerlingen van groep 2 met blije gezichtjes na het opnemen van de lipdub.

TWELLO.- De leerlingen van groep 1 
en 2 hebben de afgelopen weken al-
les geleerd over de winter. Ze weten 
nu welke woorden hebben te maken 
met de winter, ze maakten sneeuw-
poppen en iglo’s van suikerklontjes. 

Ook oefenden ze voor een spectacu-
laire afsluiting van het winterthema. 
Het liedje Laat het los van Frozen 
kunnen de kinderen inmiddels dro-
men. Donderdag waren alle kinderen 
verkleed en maakten ze een heuse 

lipdub op dit nummer. Op De Win-
gerd waren nog niet eerder zoveel 
Elsa’s, Anna’s en Olaf’s bij elkaar. 
Alle kinderen vervulden hun rol in 
de lipdub vol overgave. Met een ge-
weldige video als eindresultaat. 

Wandel mee naar de 
observatiehut met een 
IJsselnatuurgids

Buurman Vleesch en Vis 
flink uitgebreid
TWELLO.- Vorige week donder-
dag vond, na een aantal weken 
‘bivakkeren’, de heropening 
plaats van de geheel vernieuwde 
viswinkel Buurman Vleesch en 
Vis. De veranderingen die hebben 
plaats gevonden ontlokte bij tal 
van voorbijgangers en klanten po-
sitieve reacties op.

Het idee van Jurgen Buurman om 
naast vlees ook vis te gaan verkopen 
ontstond al in 2010 en bleek alras 
een juiste. Het eetpatroon verandert 
en er wordt steeds meer de nadruk 
gelegd om enkele malen per week 
vis op tafel te zetten. Met name de 
vette vissoorten vinden steeds meer 
aftrek, ook bij Buurman is dit merk-
baar en zij zien dan ook de klandizie 
toenemen. Dit was ook de reden om 
de winkelruimte te vergroten, waar-
bij lang is gezocht naar de juiste mo-
gelijkheid. Die kwam onverwachts, 
het naast gelegen pand kwam on-
langs vrij, dus de beslissing was 
eenvoudig. Het plannen en het reali-
seren van een geheel nieuwe winkel 
kon beginnen. Nu beschikt men, met 
‘visspecialist’ Marco Kolkman aan 
het roer, over een modern ingerichte 
winkel. Ruim van opzet met vol-

doende ruimte zowel voor als ach-
ter de balie. De grote renovatie bood 
tevens de gelegenheid om tafels en 

stoelen te plaatsen voor het nuttigen 
van een visje of als men even moet 
wachten op een bestelling.

Het toch al ruime assortiment is met de ingebruikname van de nieuwe 
winkel uitgebreid met heerlijke vismenu’s.

OLST.- Ga op woensdag 22 februari 2017 op pad 
met de IJsselnatuurgids van Staatsbosbeheer in 
de Duursche Waarden. Ontdek de geschiedenis 
van het gebied, de bijzondere natuurwaarden en 
misschien ziet u wel een ijsvogel voorbij vliegen 
vanuit de vogelobservatiehut! Bezoek na afloop 
het Infocentrum IJssel Den Nul. Hier kunt u nog 
even napraten over de wandeling en genieten van 
het uitzicht in het horecagedeelte ‘Op Duur’. 
De twee uur durende wandeling begint om 14.00 
uur bij de balie van het Infocentrum IJssel Den 
Nul (Rijksstraatweg 109, Olst) en eindigt daar ook 
weer om 16.00 uur. De IJsselnatuurgids wandelt 
met u naar de vogelobservatiehut in de Duursche 
Waarden. Onderweg vertelt hij/zij u van alles 
over het gebied en over de planten en dieren die 
hier leven. Kortom: een leuke en leerzame mid-
dag voor jong en oud. Aanmelden voor deze wan-
deling is niet nodig. De kosten zijn € 5,00 voor 
volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot en met 
12 jaar. Voor meer informatie over de wandeling 
kunt u contact opnemen met het Buitencentrum 
Sallandse Heuvelrug. Tel: 0548612711. Tip: Trek 
waterdichte schoenen of laarzen aan en neem een 
verrekijker mee.

Ambiance DEKAZON
specialist in Comfort Living:

www.ambiancedekazon.nl

• Zonwering o.a.
- knikarm
- screen
- markies
- uitvalscherm

• Tuinkamer

• Lamellendak

• Vouwdak

• Binnendecoratie
- Luxaflex
- Verosol

• Terrasoverkappingen

• Garagedeuren

• Horren / hordeuren

• Rolluiken

Houd je brievenbus in de gaten komende week!
Actie is geldig tot 10 dagen na bezorging van de folder!



LOONBEDRIJF DREIERINK

Voor meer informatie bel: Loonbedrijf Dreierink
Telefoonnummer: 0571-291963 te Terwolde

  Mestscheider met hoge capaciteit
  Geschikt voor Green Bedding met hoog drogestof gehalte
  Mestscheiden en overpompen in 1 werkgang
  Dikke fractie geschikt voor de mestverwerking

TE HUUR
Kantoorruimtes/kamers Centrum Twello

2 enkele kamers en 2 kamers 
gecombineerd met tussendeur.

Gelegen aan de Marktstraat te Twello.

Voorzien van pantry en toiletten, eigen 
opgang. Prijzen incl. gas, water, licht en 

airco excl. Servicekosten.
Glasvezelverbinding aanwezig.

Huurpijs: vanaf € 275,00 per maand.

Voor info: John Buitink
Marktstraat 1 te Twello, 0571-271388

De Kribbe

Weerdseweg 6a Wilp

 0571 26 25 22

 info@dekribbe.nl 

www.dekribbe.nl

‘Rond de haard’
 Expositie 18-26 feb

Gewijzigde openingstijden
: 

18-26 feb elke dag van 
11.00-16.00 uur

* Wij zijn van 1-11 tot 1-4  
alleen op zondagen geopend

Een overzicht van de producten die de bekende  

Deventer haardenfabriek DAVO in de loop der 

tijden op de markt heeft gebracht. Meer dan  

15 kachels en haarden, afkomstig uit  

verschillende collecties, laten goed  

zien hoe de ontwikkeling van  

“stokend Nederland” plaats vond.

Gratis toegang

clubbladen, lamineren, 

kalenders, geboortekaarten, 

huisstijlen, bouwtekeningen, 

liturgieën, flyers, 

jubileumkaarten, inbinden, 

ontwerp, trouwkaarten, 

posters, folders

Stationstraat 17 - 7391 EG Twello
T 0571 27 61 91 - info@printandmore.nu

www.printandmore.nu
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De Zonnegaard: een biologisch 
dynamisch landbouwbedrijf
VOORST.- In de winter van 2016 
zijn ondernemers Thomas Gross-
hanten en Carlijn Geluk met hun ge-
zin neergestreken op de Zonnegaard 
in Appen. Beiden zijn  afgestudeerd 
in biologisch dynamische landbouw 
aan de Warmonderhof in Dronten. 
Ze werkten vervolgens door heel 
Nederland – het laatst in Brummen- 
en waren al lang op zoek naar een 
eigen plek, een eigen bedrijf. Dat 
was financieel lastig. Uiteindelijk 
kwam in 2015 een bedrijf in Voorst 
te koop. Dit bedrijf was al geschikt 
en gecertificeerd voor biologische 
landbouw. Normaal is dat een pro-
cedure van twee jaar, maar dit was 
al kant en klaar, gerealiseerd door de 
vorige eigenaar Jan Velema. Mede 
geholpen door familie kochten ze 
het pand en de grond, groot 4,5 ha 
inclusief huis en erf, in Appen be-
gin 2016. Inmiddels is ook Lizet van 
Gilst aangehaakt. Zij stapte over van 
verpleging naar biologisch-dynami-
sche landbouw.

Vruchtbare grond
Thomas: “We telen op een enkeerd-
grond, dat is oude bouwlandgrond 
op essen (enken). Al sinds de 9e 
eeuw is er door boeren stalmest 
met plaggen op de akkers gebracht. 
Door deze eeuwenlange zorg voor 
de bodem kunnen wij nu op zulke 
vruchtbare grond groentes verbou-
wen. We bemesten met gecertifi-
ceerd antibioticavrije stalmest van 
de koeien van biologisch-dynami-
sche boerderij Ruimzicht. Verder 
werken wij aan een gezonde bodem 
door goede wisselteelt en gebruik-
making van groenbemesters. Een 
lekkere smaak is voor ons bepalend 
of wij een groente wel of niet goed 

vinden. Daardoor maken wij soms 
de keus voor een ras met een lagere 
opbrengst, wanneer deze een echt 
lekkere smaak heeft.”
Biologische landbouw is hun lust 
en hun leven. “Dit is zo als we graag 
willen. Het is heel veel uren maken 
maar het is een succes en we besef-
fen dat we geluk hebben omdat er 
een groeimarkt is voor biologische 
producten,“ aldus Thomas, “Voor-
zichtig denken we al aan uitbreiden, 
omdat we grond tekort komen. Ook 
willen we nog een hoekje met ove-
rige streekproducten in de winkel.”

Rechtstreeks
Op de Zonnegaard worden zo divers 
denkbare groentes geteeld, die zoveel 
mogelijk rechtstreeks aan de consu-

ment worden gebracht. Dat gaat via 
de markten in Apeldoorn en Zut-
phen, het winkeltje aan de Appense-
weg en door middel van de groente 
en/of fruitpakketten waar consumen-
ten zich op kunnen abonneren. Be-
halve in de winkel in Voorst zijn de 
pakketten af te halen in Ellecom, Die-
ren en Zutphen. Deze abonnementen 
geven de ondernemers een zekere 
afzet van producten, je weet hoeveel 
van een soort je beschikbaar moet 
hebben.
Het winkeltje aan de Appenseweg 7 
is geopend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en za-
terdags van 10.00 tot 15.00 uur. Hier 
verkoopt Zonnegaard groenten van 
eigen teelt aangevuld met aangekoch-
te groente en regionaal geproduceerd 
fruit aangevuld met buitenlands 
fruit. Ook zuivel van zorgboerderij 
de Vijfsprong in Vorden en eieren en 
een basisassortiment aan droogwaren 
en sappen vindt u in de winkel. Op 
de markten in Zutphen (Groenmarkt 
donderdagmorgen) en Apeldoorn 
((Leienplein donderdagmorgen) en 
zaterdag (Marktplein) vindt u de 
kraam van De Zonnegaard.

Welkom
In juni is er een open dag, maar ie-
dereen is al van harte welkom om 
een rondje over het land te lopen of 
even in de kas te kijken. In die kas 
staat de veldsla klaar om te oogsten 
en ook de raapstelen zijn bijna goed.
Petra Sports uit Voorst -ze geeft ook 
voorlichting over voeding en sport-  
zocht samenwerking met de Zon-
negaarde. Gedurende een speciale 
actieperiode wordt een abonnement 
op een groente- en fruitpakket door 
Petra voorzien van recepten.

Thomas in de kas met veldsla 
en raapstelen

Expositie Joke Sterk en Joseph Kainama 
in De Kruidentuin

Moeder en kind van Joseph. 

De Kruidentuin van Joke. 

TWELLO.- In De Kruidentuin is 
sinds vorige week een expositie van 
Joke Sterk en Joseph Kainama te be-
zichtigen. Geboren als zoon van een 
dominee in Wierden, gewoond in 
Teuge en Amsterdam om tenslotte 
in 1970 terug te keren naar Twello 
is Joseph Kainama al 30 jaar bezig 
met kunst. Voor hem is schilderen 
het beleven van vrijheid in de meest 
intense vorm. “Alleen dan kan ik in 
een zelf gekozen worsteling mezelf 
ontwikkelen”.

Al in zijn Amsterdamse tijd schil-
derde hij en eigenlijk is dat, omdat 
hij daarin steeds weer nieuwe en an-
dere dingen zag en ontdekte, nooit 
gestopt. Zijn ‘roots’ liggen in een 
creatief gezin. Met een broer die de 
kunstacademie heeft bezocht en een 
zus, Augustina, die de gave heeft 

de meest fantastische 
culinaire delicatessen 
te bereiden. Joseph laat 
zich in zijn schilderijen 
inspireren door wat zich 
in zijn omgeving af-
speelt of wat hem op ze-
ker moment opvalt. Zo 
zit in elk van zijn doe-
ken steeds een verhaal. 
Iets uit het dagelijks le-
ven wat hij oppikt, eruit 
licht en op doek in olie-
verf verwerkt. 

Ook de tweede expo-
sant, Joke Sterk, is af-
komstig uit een creatief 
gezin: haar vader was 
kunstenaar en daardoor 
voor haar een vruchtbare 
voedingsbodem. Na een 
artistiek productief le-

ven in Garnwerd en Utrecht is deze 
natuurkracht in 1999 neergestreken 
in Twello, waar ze haar existentieel 
werk verheft tot een figuratief en 
romantisch geheel. De kunstenares 
communiceert schoonheid met een 
knipoog naar het leven, de vergan-
kelijkheid en de dood. “Naar ellende 
hoef je niet te zoeken. Laat mij maar 
een beetje troost geven”, is haar de-
vies. Ze laten zien dat kunst maken 
in wezen het vastleggen van associ-
aties is, ook voor de kijker”. “Deze 
‘Kruidentuin’’, zo legt Joke uit over 
haar schilderij, “komt uit mijn zeer 
productieve, romantische periode in 
1977, waar wij in een zelfverbouw-
de monumentale woonden met de 
kinderen. De tuin is mijn eerste ei-
gen tuin en in het schilderij breng ik 
mijn zorg om de natuur tot uiting. 
Kwetsbaar als een kind; op de grond 
ligt een sleutel……

Snelle fietsroute Apeldoorn-Epe 
bij voorkeur over voormalige spoorlijn
TWELLO.- De snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe komt bij voor-
keur te liggen op de voormalige spoorlijn tussen deze twee plaatsen. 
Dat hebben de gemeenten Epe en Apeldoorn deze week besloten. Het 
schetsontwerp voor deze route gaat nu verder uitgewerkt worden.  

Gemeenten en provincie willen 
de fietsroute tussen Apeldoorn en 
Epe verbeteren om zo het fietsge-
bruik te stimuleren. In de afgelopen 
maanden zijn voor dit traject drie 
routevarianten onderzocht. De ge-
meenten hebben nu gekozen voor 
de fietsroute over de voormalige 
spoorlijn tussen Apeldoorn en Epe 
(het treinbaanpadtracé). Deze route 
verbindt Vaassen namelijk in een 
directe lijn met Epe en Apeldoorn, 
is in de lengterichting geheel auto-
vrij en dus veilig, en is aantrekkelijk 
door afwisseling in en beschutting 
door het landschap. Bovendien is er 
op deze route ruimte om het fietspad 
breder te maken, wat het comfort en 
de veiligheid voor de fietsers ver-
groot. De andere twee onderzochte 
routes waren de dorpenroute en 
langs het Apeldoornskanaal. De eer-
ste kan wegens fysiek ruitegebrek 
nauwelijks worden opgewaardeerd, 
de andere is minder geschikt geacht 
wegens haar ligging te ver weg van 
de kernen waar fietsers hun woon 
of werk/school bestemming hebben 
liggen. Het beoogde (maatschappe-
lijk) resultaat is: een snellere, veili-
gere, comfortabelere, aantrekkelijke-
re en directe route voor onze fietsers, 
als duurzaam en gezond alternatief 
voor de auto.
 
En nu: aanvullend onderzoeken
Verbreding van de bestaande fiets-
route over de voormalige spoorlijn 
kan gevolgen hebben voor landschap 
en ecologie. Daarom gaan we een 
aanvullend ecologisch onderzoek 
uitvoeren. Voor de openbare verlich-
ting is een passende oplossing nodig 
die recht doet aan de principes van 
‘Veluwe Donker’. Ook dit gaan we 
aanvullend onderzoeken. Beide on-

derzoeken zijn een aanvulling op 
het schetsontwerp dat inzicht geeft 
in de ruimtelijke en financiële im-
plicaties van de snelle fietsroute. 
Op basis van dit schetsontwerp be-
sluiten de gemeenten rond de zomer 
van dit jaar of de snelle route met 
bijbehorende maatregelen er daad-
werkelijk gaat komen. Maatregelen 
zijn onder andere:
Bredere fietspaden.
Soepelere bochten.
Minder obstakels, zoals paaltjes in 
het fietspad.
Vaker voorrang. 

Waarom een snelle fietsroute?
Met een verbeterde fietsroute is het 
aantrekkelijker voor mensen om va-
ker de fiets te pakken: recreatief én 
om naar het werk te reizen. En dat 
zorgt voor minder drukke autowegen 
(bijvoorbeeld de A50) en dus een be-
tere bereikbaarheid en leefbaarheid 
van dorpen, steden en buitengebied. 
Een verbeterde, veiliger fietsroute is 
ook nodig omdat er meer fietsers met 
verschillende snelheden zijn. Zo is 
de verkoop van e-bikes in de afgelo-
pen jaren enorm toegenomen. 
Naast de route Apeldoorn-Epe wil-
len we daarom nog twee veelgebruik-
te routes verbeteren in de Cleantech 
Regio: Apeldoorn-Deventer en De-
venter-Zutphen. De verbetering van 
de fietsroute Apeldoorn-Epe komt 
tot stand door samenwerking van 
Cleantech Regio, provincie Gelder-
land en de gemeenten Apeldoorn en 
Epe.

Meer informatie
Op www.fietsruggengraat-steden-
driehoek.nl staat uitgebreide infor-
matie over de drie snelle fietsroutes 
en de stand van zaken per route.

Gaat u ook mee met onze 
jaarlijkse vakantiereis
 
DEVENTER.- Stichting SENIORENCAFÉ DEVENTER organiseert een 5 
daagse ‘All Inclusieve’ bus-excursiereis naar Hotel Heiderhof*** Ober-
steinebach in het Duitse Westerwald van maandag 12 juni t/m vrijdag 
16 juni 2017

Ook dit jaar gaat Stichting Senioren-
café Deventer er weer een midweek 
op vakantie. 
Van 12 juni t/m 16 juni 2017. We 
gaan dan naar Obersteinebach in 
Duitsland. Met elke dag een excur-
sie naar een leuke plaats of bijv. 
naar een potterbakkerij. We gaan 
een dagje naar Koblenz en een dag 
naar Cochem. Er worden dan leuke 
dingen bezocht, maar u bent vrij om 
ergens heen te gaan. Ook gaan we 
naar Maria Laach om een klooster te 
bezichtigen.

Reis en begeleiding:
Reis per luxe lifttouringcar met erva-
ren chauffeur. Wij zorgen ervoor dat 
uw scootmobiel mee kan en er zijn 
2 verplegers bij die u helpen als het 
nodig is.
Kosten:
Prijs per persoon: € 405,00 per per-

soon, Toeslag 1-persoonskamer: € 
50,00 per kamer.
Naast logies met uitgebreid ontbijt, 
gevarieerde lunch of lunchpakket 
en heerlijk diner, zijn tussen 18.00 
en 22.00 uur de drankjes bij de reis 
inbegrepen. 
In de reis zijn alle excursies ook in-
begrepen dus u heeft daarvoor geen 
extra kosten.
Toeslag wordt berekend voor het 
meenemen van de scoot (€ 75,-) en 
voor de hulp van een verpleegster (€ 
50,-) 

Informatie:
Voor meer inlichtingen kunt u kij-
ken op www.seniorencafedeven-
ter.nl of u komt op de woensdag 
middag eens gezellig langs in de Ark 
om kennis te maken met onze groep. 
U kunt ook bellen met Toos of Bert 
Breedveld:  06-43255266

Wekelijks huis aan huis 
dagelijks online
www.voorsternieuws.nl
volg ons ook op facebook

http://www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl
http://www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl
http://www.seniorencafedeventer.nl
http://www.seniorencafedeventer.nl
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KEES BOUWMEESTER
Handelsonderneming B.V.

In & verkoop van oud ijzer en metalen

Container service van 1 t/m 40kuub

Maandag t/m vrijdag 7:30 - 18:00 
Zaterdag 8:00 - 14:00

Tel: 0613694873

Runnenbergweg 7
8171 mc
Vaassen

WEEGBRUG (24/7) 18m 70 TONS

KB-SCHROOT.NL

Vrijdag 24 februari, GEZONDHEIDSVOORLICHTING 
‘MONDHYGIËNE’ TERWOLDE Dorpshuis d’Olde Schole, 14.30 uur
Maandag 27 februari, ‘SPORTCLINICS VOORJAARSVAKANTIE
Sporthal Jachtlust, 09.30 uur
Maandag 27 februari, SPRINGKUSSENFESTIVAL 
Sporthal Jachtlust, 09.30 uur
Vrijdag 3 maart, DISCOZWEMMEN JEUGD 9 T/M 15 JAAR
Zwembad de Schaeck, 19.00 uur
Zaterdag 4 maart, MUZIEKMIDDAG KUNSTKRING VOORST
Kunstgalerie De Statenhoed, 15.00 uur
Vrijdag 10 maart, WSO DINER & PUBQUIZ
TV de Boerehofstee, 18.00 uur
Vrijdag 31 maart, START VOORJAARSMODULE MEIDENVOETBALSCHOOL
Sportpark de Pauw Klarenbeek, 17.30 uur

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

Agenda

WINTERCOLLECTIE DAMES & HEREN

MODEMALL WILP IS ELKE AVOND EN ELKE ZONDAG OPEN!

Geldig voor de totale dames & heren wintercollecties: 
pullovers, vesten, blazers, colberts, kostuums, jacks, shirts, blouses, broeken, rokken, jurken, jeans, t-shirts en schoenen.

U betaalt de hoogste, originele verkoopprijs. Deze actie is niet geldig voor opkopers en handelaren.

5 HALEN
1 BETALEN

MODEMALL WILP    RIJKSSTRAATWEG 38    T 0571 261 755    WWW.PIETZOOMERS.COM

Snel internet voor 
buitengebied Voorst

Ilse Hagen (IBV), Alfred van der Weide (TWS) en Paul Jonkman (IBV)

GEMEENTE VOORST.- Snel en 
betrouwbaar internet voor de be-
woners in het buitengebied van 
Voorst is nu binnen handbereik. 
Het burgerinitiatief IBV, Internet 
Buitengebied Voorst, is in het le-
ven geroepen om betrouwbaar in-
ternet in een straal van 10-15 km 
rond Bosgoed Wilp-Achterhoek te 
realiseren tegen lage instapkos-
ten. De projectgroep is op zoek 
naar minimaal 80 huishoudens 
die zich aan willen sluiten, zodat 
het project van start kan gaan.

Burgerinitiatief
IBV is een burgerinitiatief dat is 
opgezet door Ilse Haagen. Haagen 
woont in het buitengebied en voelt 
zich achtergesteld. Snel internet lijkt 
hier namelijk niet voor handen. “Wij 
hebben thuis een gezellig en druk 
gezin waarbij iedereen op welke ma-
nier dan ook gebruik maakt van het 
internet. Niks ongewoons voordeze 
tijd.” Maar Haagen wordt gek van 
de slechte internetverbinding en dit 
probleem lijkt alleen maar groter te 
worden. Na buurtonderzoek blijkt 
dit een herkenbaar probleem voor 
buurtgenoten.
Paul Jonkman, D66 raadslid van de 
gemeente Voorst, woont zelf in het 
buitengebied en sloot zich al snel 
aan bij dit initiatief om sneller inter-
net in het buitengebied beschikbaar 
te maken voor iedereen. “We willen 
dat dit project slaagt. Niet alleen 
voor onszelf, maar om de buurt hier-
van te laten profiteren.”

Snel internet
Haagen en Jonkman gingen op zoek 
naar een oplossing. Samen met de 

leverancier Stiveca en TWS, is het 
initiatief genomen om ruim voor 
de zomer van 2017 snel en goed 
draadloos internet te realiseren voor 
gezinnen, thuiswerkers en kleine be-
drijfjes.
TWS houdt zich dagelijks bezig met 
zakelijke data- en informatieverbin-
dingen in binnen- en buitenland, 
maar maakt graag een uitstapje dich-
ter bij huis. Van der Weide (TWS): 
“Het aanleggen van glasvezel in het 
buitengebied is ontzettend kostbaar 
en voor veel andere bedrijven is het 
financieel niet interessant om de 
bewoners in het buitengebied te be-
dienen. Daar zijn mensen zoals Ilse 

Haagen de dupe van. Wij vinden het 
heel leuk dat wij hier in de regio wat 
kunnen betekenen. Wij worden er 
niet rijk van, maar we doen het voor 
onze omgeving. Wij helpen onze bu-
ren graag!”

Ook snel internet?
Een aantal bewoners is al enthou-
siast, maar om dit project echt van 
start te laten gaan zijn er 80 deelne-
mende huishoudens nodig. Heeft u 
belangstelling of kent u een belang-
stellende? Bezoek dan onze website: 
www.stiveca.nl/voorst
Heeft u vragen? Neem dan contact 
met ons op via ibvoorst@gmail.com.

www.voorsternieuws.nl
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Mijn vaders receptTwellose Schaakclub in Arnhem 
in hoek gedrukt
TWELLO. - In een Saksische boerderij uit 1848 waar de deuren niet 
hoger reiken dan je voorhoofd trad in Arnhem de Twellose Schaakclub 
aan tegen laagvlieger De Toren 8. Dat moest koploper Twello kunnen 
winnen, of zou onderschatting een rol spelen? Werd het David tegen Go-
liath? De voortekenen waren niet goed. De Twellonaren werden in een 
hoek van de ‘deel’ weggedrukt en hadden uitzicht op een blinde muur.

Vreemde opening
De tegenstander van Wobbe de Vries 
speelde een eigenaardige opening 
waarbij De Vries iets te agressief 
opereerde. Maar na tien zetten was 
zijn stelling gelijkwaardig. Na  enke-
le positionele onnauwkeurigheden 
van de Arnhemmer was het pleit op 
zet 25 al beslecht. De partij van Dick 
van de Griendt stevende op remise 
af. Maar in het eindspel gaf zijn te-
genstander zomaar een pion weg. 
Na een afruil paard tegen loper won 
Van de Griendt nog een pion en was 
de partij gelopen (0-2).

Voordeel verspeeld
Door tegengesteld te rokeren en een 
pion te offeren verschafte Tjeerd 
de Jong zich de gewenste ruimte 

voor een winnende aanval. Zijn 
opponent kon de gevolgen van de 
dreigingen niet overzien zodat De 
Jong met een aftrekschaak de dame 
veroverde (0-3). De opening verliep 
goed voor Jan de Boer, maar in het 
middenspel ging dat kleine voordeel 
verloren. Zijn tegenstander kreeg 
initiatief met torens en paard op de 
D- en E-lijn en kwam een pion voor. 
Gelukkig kon De Boer de stelling 
nog dicht schuiven en hield hij re-
mise (½-3½).

Desillusie tegenstander
Na een gecompliceerde opening 
kon Gerard Bons een paard offeren. 
Zijn jonge tegenstander weigerde 
dat te slaan en hoopte met een te-
genoffer te ontsnappen in de chaos 

die zo ontstond. Dat lukte hem niet 
en Bons gaf in gewonnen stelling 
de winst niet meer uit handen. Na 
een goede opening liet Henk Cas-
teel de partij uit zijn vingers glip-
pen, maar won toch doordat zijn 
tegenspeler een fout maakte met 
zijn pluspion en in remisestelling 
gedesillusioneerd opgaf (½-5½). 
Een ruime overwinning en hoewel 
hier en daar sprake was van onder-
schatting stootten de Twellonaren 
alleen bij het verlaten van het pand 
het hoofd.

Tweede team
Het tweede van de Twellose SC won 
met dezelfde klinkende cijfers. Ons 
Genoegen uit Almen werd over-
rompeld en kreeg alleen van Eddy 
Sander een halfje. René Rouwhorst, 
Tjeerd de Jong, Coen Hilbrink, Kees 
Kuijk en Frits Frijlink wonnen hun 
partij. Door deze overwinning blijft 
Twello 2 ongeslagen met twee keer 
winst en twee keer gelijkspel en 
staat derde in de poule.

Droomstart voor debuutroman ‘ECHO’
REGIO.- Schrijfster Karianne 
Veldhuijzen weet niet wat haar 
overkomt. Meteen na het verschij-
nen van haar debuutroman ‘Echo’ 
wordt ze door de landelijke pers 
gevraagd voor een persoonlijk in-
terview samen met haar vader. 

Amper 1 jaar oud overleefde Jan 
Veldhuijzen, de vader van de schrijf-
ster de ramp met de ‘Nederlandse 
Titanic’, de ramp met het luxe pas-
sagiersschip s.s. Simon Bolivar in 
1939. Zijn verhaal en dat van zijn 
ouders inspireerde dochter Karian-
ne Veldhuijzen uit het Overijsselse 
Welsum tot het schrijven van de ro-
man ‘Echo’. De reacties op de kran-
tenreportages zijn overweldigend. 
Uit het hele land komen er berichten 
van mensen die het gelezen hebben 
en het boek aanschaffen. Een vrouw 
vertelt dat haar opa op het schip zat 
tijdens de ramp. Hij had het gelukkig 
ook overleefd maar was enkele jaren 
daarna overleden. Zij is blij met de 
plaats die deze grote scheepsramp 
in het verhaal ‘Echo’ inneemt: “De 
ramp met de Simon Bolivar is een 
verhaal dat verteld moet worden”.
Karianne benadrukt dat ‘Echo’ be-
slist geen Titanic II is maar een span-
nend en meeslepend verhaal over 
een journaliste die in het geheim 
op zoek gaat naar haar onbekende 

moeder en de waarheid. Haar zoek-
tocht leidt naar de opvarenden van 
het luxe passagiersschip de Simon 
Bolivar in het najaar van 1939. De 
waarheid die zij achterhaald maakt 
dat ze stopt met haar zoektocht. Als 
jaren later de doos met haar onder-
zoek gevonden wordt, schrijft ze er 
tegen haar zin een artikel over. De 
verschrikkelijke gebeurtenissen uit 
haar jeugd in het kindertehuis van 
het klooster, echoën steeds harder 
na. Deze onvoorzien confrontatie 
met het verleden en een gruwelijke 
ontdekking hebben huiveringwek-

kende gevolgen.
“Ik wil boeken schrijven die ik zelf 
zou willen lezen. Spannende verha-
len om lekker even helemaal ‘weg’ te 
zijn”. De eerste recensies zijn veel-
belovend voor de debuterende Kari-
anne Veldhuijzen, zo schreef het 
maandblad Klassiek & Techniek: 
‘Echo’ is een verhaal dat leest 
als een film waarbij je alleen 
maar wilt weten hoe het afloopt 
met een einde dat je bij de strot 
grijpt’. ‘Echo’ is o.a. verkrijgbaar 
bij Primera Oonk blz in Twello 
en de Bruna in Epe.

Activia verslaat koploper Broekland
TWELLO.- In een tot dusver moei-
zaam seizoen voor Activia 1 kreeg 
de ploeg zondag de kans om vertrou-
wen te tanken in een thuiswedstrijd 
tegen koploper Broekland. Trainer 
Hulshof kon geen beroep doen op 
spits Michiel Mikkers of midden-
velder Frank Oosterwegel terwijl 
Zemir Mujic niet fit genoeg bleek 
om te starten. De startende elf waren 
daarom: Jory Visch, Dennis Wen-
nink, Chiel voor de Poorte en Niels 
Achtereekte; Jarle Visser, Guus Leer-
kes, Arco Bergman en Bart Wippert; 
Leroy Fernandes, Wouter Hameka 
en Michael Hubner.
In het eerste half uur gebeurde er niet 
heel veel. De eerste kans was voor 
Activia maar Wouter en Arco kre-
gen de bal niet langs de Broekland 
doelman. Aan de andere kant kreeg 
Broekland een levensgrote kans 
maar deze werd voorlangs gekopt. 
Redelijk onverwacht viel er toch 
een goal: een diepe vrije trap van 
Dennis Wennink werd slecht beoor-
deeld door de defensie en Leroy kon 
betrekkelijk eenvoudig de openings-

treffer binnen tikken. Hierna trachtte 
Broekland de bakens te verzetten 
maar hier slaagden ze nauwelijks is. 
Waar de oranje-witten veel fysieke 
inzet combineerde met voetballende 
kwaliteiten mag je stellen dat Acti-
via hier goed in mee ging. De strijd 
werd aangegaan waar dat moest en 
de rust werd gevonden waar dat kon. 
Op het zware maar goed bespeelbare 
veld leverde dit veel duels op op het 
middenveld maar de Activia defen-
sie onder leiding van de uitstekende 
Jory en Dennis gaf nauwelijks kan-
sen weg.
In de tweede helft veranderde er 
weinig. Broekland creëerde wel druk 
maar nauwelijks doelgevaar en Acti-
via vond regelmatig de ruimte op de 
helft van de tegenstander, zeker toen 
er een speler wegens natrappen werd 
weggestuurd door de jonge scheids-
rechter die gedurende de hele wed-
strijd gretig naar de borstzak greep. 
Halverwege de tweede helft werd 
de stand op 2 – 0 gebracht. Een po-
ging tot uitverdedigen werd op de 
middenlijn onderbroken door de 

prima instappende Niels. Op 
diens voorwaartse pass werd de 
verdediging misleid door een 
overstapje van Wouter waarna 
Leroy vrije doortocht kreeg. Zijn 
voorzet werd gekeerd door de 
doelman maar de terugsprin-
gende bal schoot hij fraai in het 
dak van het doel. Hiermee was 
de wedstrijd wel gespeeld; niet 
omdat Broekland het liet lopen; 
wel omdat de overtuiging ont-
brak en omdat de Activia verde-
diging de aanvallers structureel 
de baas was. In de blessuretijd 
liep de sterk spelende Arco nog 
tegen een ongelukkige tweede 
gele kaart aan maar de stand 
veranderde dit niet meer. Een 
knappe 2 – 0 overwinning dus; 
op basis van veel strijd, soms 
goed voetbal maar in ieder ge-
val goede teamspirit en beleving 
ook verdiend. Volgende week 
Carnaval, dus vrij af. In de week 
erna komt wederom de koploper 
op bezoek; want dat is na van-
daag Dalfsen. 

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

Mijn vader en ik waren, toen ik klein was, met ons gezin in Oostenrijk. 
We gingen hier bijna elk jaar heen om te skieën. Wij zijn dol op skieën 
en gingen altijd, toen ik klein was, naar Serfaus. Mijn moeder kookte 
dan altijd voor ons. 

Op een avond was mijn moeder weg en de was winkel dicht. Omdat het 
nog best wel een eindje lopen was naar een andere supermarkt moesten 
we het doen met wat we hadden liggen in ons huisje. Een soort van 
overleven met je vader, met lekker eten. We hadden wel wat eten liggen 
zoals ui, vlees, brood, banaan en champignons. Mijn vader kon niet zo 
snel iets verzinnen om iets te maken met deze ingredienten. Want tja, 
heb je ooit vlees met banaan gehad en vond je het lekker? Mijn vader 
pakte een pan en deed er boter en een bouillon blokje in. Daarna begon 
hij er dingen aan toe te voegen. 

Hij begon met 400 gram vlees. Dit bakte hij in de pan totdat het gaar 
was. Nu hadden we vlees maar dat is saai om te eten zonder er iets bij 
te doen. Het volgende dat hij toevoegde waren de uien. Hij pakte een 
andere pan en deed daar 200 gram klein gesneden reepjes ui in. Hij 
keek naar de uien en probeerde zich te bedenken wat hij er nog meer 
bij kon voegen. Hij keek en keek en toen bedacht hij dat het lekker is 
om er champignons bij te doen. Hij sneed 150 gram champignons klein 
en voegde ze bij de uien. Hij wachtte totdat de uien en de champignons 
zacht waren. Hij deed er nog wat room bij en mengde alles bij elkaar. 

Het recept was klaar. hij had van niets iets gemaakt en het was heerlijk! 
We noemde mijn vaders recept “het Geschnetzeltes”. Als je nu denkt: 
‘Dat heb ik eerder gehoord’, dat kan! Het recept bestond al, maar dat 
wisten wij toen nog niet. Ik had nooit gedacht dat ik nu, bijna 10 jaar 
later, er een stukje over zou schrijven voor de krant. Hoe gek is dat. 

Zo zie je maar dat het niet uitmaakt wie je bent of waar je bent, gave 
dingen gebeuren altijd. Maar als je nu toch wel zin hebt in iets lekkers, 
probeer het dan eens uit. Het is zeker de moeite waard en proberen kan 
geen kwaad!

De stagiaire van het Voorster Nieuws
Karina Wormskamp
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Afsluiting zaalcompetitie

Meisjes D.TWELLO.- De winterstop voor de 
hockeyers van de gemeente Voorst 
heeft lang geduurd. Echter niet voor 
ruim 70 spelers van VHC Twello. 
Zij zijn in de tijdens die periode de 
zaal in gegaan. Vanaf begin decem-
ber zijn zes teams gaan zaal trainen 
en competitie spelen. Vijf wedstrijd-
dagen met twee wedstrijden op een 
dag. Zondag 19 februari speelden 
zij de laatste competitieronde. Kin-
deren konden tegen extra betaling 
meedoen met deze competitie; som-
mige teams waren daardoor samen-
gesteld uit verschillende teamleden 
wat een leuke mix gaf. Voor VHC 
Twello een leerzame pilot om de 
organisatie rond te krijgen voor een 
zaalcompetitie. En dat is gelukt; een 
enthousiaste vijfkoppige commissie 
heeft deze taak zeer goed volbracht. 
Zelfs scheidsrechters waren uitste-
kend geregeld en dat terwijl de VHC 
Twello slechts over een handjevol 
mensen met ervaring kon beschik-
ken (in de zaal zijn de regels wat an-
ders dan op het veld). Voor de thuis-
locatie van de wedstrijden werd de 
sporthal en kantine van SV Twello 

Sportclinics en luchtkussen festival tijdens de 
voorjaarsvakantie in sporthal Jachtlust
TWELLO.- Maandag 27 februari 
staat in het teken van de 13e editie 
van de sportclinic ochtend georga-
niseerd door Stichting Koepel sport, 
welzijn en cultuur in sporthal Jacht-
lust. Op deze eerste ochtend van de 
voorjaarsvakantie kunnen de kinde-
ren van 6 t/m 13 jaar uit de gemeente 
Voorst weer na hartelust sporten en 
bewegen. Hierin proberen wij de 
jeugd in de gemeente Voorst weer 
lekker actief te laten bewegen en 
kennis te laten maken met verschil-
lende sporten en verenigingen bin-
nen de gemeente Voorst. Zo zijn 
er sportclinics georganiseerd door 
SV Twello, Tennisagent, Voorster 
Hockey Club, Budo instituut Kiry-
oku en is er een samenwerking met 

Hamersma verhuur gevonden. Ha-
mersma verhuur verzorgt op deze 
dag een aantal uitdagende spring-
kussen voor de jeugd zoals bijvoor-
beeld  de jungle run stormbaan van 
zo’n 17,5 meter.
Het programma ziet er als volgt uit;
09:30 – 10:30 (1e ronde) free run-
ning, Judo, Sport en spel
10:45 – 11:45 (2e ronde) free run-
ning, Judo, hockey
12:00 – 13:00 (3e ronde) Airtrack tur-
nen, tennis, sport en spel 
De jeugd kan zich weer zoals gebrui-
kelijk inschrijven via voorstactief, 
hierbij kunnen de kinderen weer 
een e-ticket bemachtigen voor de 
sportieve ochtend. Het deelnemen 
aan de sportclinic ochtend is gratis.

Wil je graag meedoen aan de sport-
clinics en ook komen springen na de 
tijd dan betaal je slechts 2 euro en-
tree. Zowel op zondag 26 als maan-
dag 27 februari is er dus ook een 
groot luchtkussen festival in sport-
hal Jachtlust georganiseerd. Kinde-
ren van 4 t/m 14 jaar kunnen voor 4 
euro lekker een ochtend springen en 
spelen op één van de vele luchtkus-
sens. Verder zijn er ook oerholland-
se spelletjes aanwezig om als gezin 
gezellig aan mee te doen zoals: 4 op 
een rij, stok vangen, ring gooien of 
blik werpen. Ouders kunnen gratis 
naar binnen deze dagen en hebben 
de mogelijkheid om vanuit het terras 
toch de kinderen in de gaten te kun-
nen houden op de springkussens.

Terwolde 1 blijft koploper in 5e klasse G
TERWOLDE.- De eerste wedstrijd 
na de winterstop was direct een pit-
tige tegen RDC. Terwolde had wat 
recht te zetten tegen de Deventena-
ren na een eerdere nederlaag van 
6-2. De spelers stonden op scherp 
en voor elke meter werd gevochten. 
Het thuispubliek zag een wedstrijd 
die alle kanten op kon gaan. Ter-
wolde kreeg drie enorme kansen 
maar helaas ging de bal niet tussen 
de palen. Daar kwam nog eens bij 
dat de dreigende spits van Terwolde 
Jelmer Bellert door een flinke over-
treding van de keeper van RDC het 
veld moest verlaten. Na 45 minu-
ten was de stand nog steeds 0-0. De 
tweede helft ging redelijk gelijk op 

met kansjes aan beide zijden. In de 
65ste minuut wijst scheidsrechter 
Hoven naar de stip bij de doelman 
van RDC vanwege een handsbal. 
Jurrien Kamphuis mocht de bal op 
de stip leggen en schoot hem kalm 
en geplaatst in de rechter onder 
hoek. Een paar minuten later volgde 
een strakke voorzet vanaf de rech-
terkant, waarbij de keeper van RDC 
de bal uit de lucht plukt en loslaat. 
Jurrien Kamphuis krijgt de bal ver-
volgens in de linkerhoek van het 
goal, maar helaas ziet scheidsrechter 
Hoven een overtreding in dit duel, 
waardoor het doelpunt wordt afge-
keurd. In de 85e minuut komt de bal 
in het 16 metergebied van Terwolde 

en schiet de bal als een soort flipper-
kast voor de keeper heen en weer 
totdat een speler van RDC hem voor 
het juiste been krijgt en schiet. Ge-
lukkig voor Terwolde staat keeper 
Dik Nieuwenhuis op de juiste plek 
en voorkomt hij de gelijkmaker. In 
de slotfase krijgt de laatste man van 
RDC nog een gele kaart voor een 
grove tackle. Een zwaar bevochten 
duel met een zeer verdiende eind-
stand van 1-0. Terwolde pakt weer 
drie punten en blijft koploper in de 
5e klasse G. Volgende week staat 
Sportclub Deventer 1 op het pro-
gramma. Een belangrijk wedstrijd 
tegen het derde team op de ranglijst 
met maar twee punten verschil. 

BWO - Voorwaarts 2-3
TWELLO.- Basisopstelling: Jelmer Clemenkowff, Matthijs Kamphuis, 
Nino Wattimena, Dave Bijsterbosch, Mark Mulder, Rick te Riele, Joost 
Hulsebos (65. Ismar Maglajlic), Niels Pereboom (86. Bas Ruijsch), Luuk 
Grieving, Simon Rutgers (86. Joey Teering) en Bruce Schotman.

Dit keer is het wedstrijdverslag tot 
stand gekomen met hostwriter Ismar 
Maglajlic. Ismar is weer hersteld 
van een teenblessure en kon tot aan 
de 65ste minuut vanaf de bank de 
wedstrijd bekijken. Daarna kon hij 
nog een belangrijk aandeel hebben 
in de 2-3 overwinning. Volgens Is-
mar was op basis van het spelbeeld 
in de eerste helft het een verdiende 
overwinning. In de tweede helft had 
Voorwaarts het moeilijker met het 
meer directe spel van BWO. Voor-
waarts begon in een ongebruikelijke 
opstelling. Rick Timmermans was 
geschorst en Matthijs Straatman 
geblesseerd.  Voorwaarts had des-
ondanks in het eerste half uur het 
initiatief. Maar de dominantie leid-
de echter nog niet tot het gewenste 
resultaat. In de 28ste minuut kwam 
het elftal op achterstand doordat 

de rechtsbuiten van BWO doorbrak 
en keeper Jelmer Clemenkowff pas-
seerde. De bal vloog echter tegen de 
binnenkant paal, waarna de spits 
van BWO in de rebound Jelmer wist 
te verschalken (1-0). Een stand die 
voor rust toch nog werd rechtgezet 
door een assist en doelpunt van 
Niels Pereboom. Hij schoot in de 
38ste min. de bal rechtstreeks uit 
een corner bij de verste paal in het 
doel (1-1). Na rust speelden beide 
teams vol op de winst. Dat leverde 
vooralsnog geen doelpunten op. 
Pas in de 81ste minuut brak Ismar 
de wedstrijd open. Na een steekbal 
van Mark Mulder (die een uitste-
kende wedstrijd speelde tegen BWO 
‘s gevaarlijkste aanvaller Bilanovic) 
kwam Ismar net iets eerder bij de bal 
dan de keeper, die ver voor zijn doel 
stond. Ismar moest eerst nog een ver-

dediger uitkappen, voordat hij de bal 
over enkele spelers in het lege doel 
kon stiften (1-2). Volgens Ismar “best 
wel een mooi doelpunt”. De wed-
strijd leek daarmee een winnaar te 
hebben, maar het was maar even of 
de bal lag aan de andere kant in het 
netje. Nu werd uit een corner de bal 
in het doel gekopt (2-2). Een enorme 
domper aangezien evenals vorige 
week een zwaarbevochten voor-
sprong binnen no time weer werd 
weggegeven. Maar evenals vorige 
week werd ook dit keer veerkracht 
getoond. In de slotfase wankelde 
Voorwaarts soms onder de druk van 
het directe spel en de hoge ballen 
van BWO en het kwartje kon nu alle 
kanten opvallen. Na de winterstop 
lijkt echter vrouwe fortuna weer op 
de hand van Voorwaarts, want in de 
89ste minuut kreeg Voorwaarts nog 
een corner. De bal komt uit de kluts 
voor de voeten van Matthijs Kamp-
huis die vanaf 16 meter de bal met 
een volley raak schiet (2-3). Dolle 
vreugde aan de kant van Voorwaarts 
dat daarmee goede zaken doet in de 
aanloop naar de derby tegen WSV 
van zondag 12 maart. 
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Simpele overwinning voor sv Twello
TWELLO.- Ook deze zondag was 
de tegenstand voor de spelers van 
sv Twello niet groot. Heel gemak-
kelijk werd van de ploeg uit Zut-
phen gewonnen 6-0. Deze score 
had evenwel veel hoger kunnen, 
nee moeten zijn.

In de eerste 10 minuten lieten de 
spelers van de thuisploeg al zoveel 
echte kansen liggen, dat de vraag 
alleen was wanneer het eerste doel-
punt zou vallen? In de 10de minuut 
gaf Tim Evers prachtig voor en 
Frank Wijnbergen kon van dichtbij 
eindelijk de score openbreken. De 
thuisspelende ploeg bleef heer en 
meester, maar vergat de score op te 
voeren. Pas in de 21ste minuut kwam 
f c Zutphen voor het eerst met een 
aanval voor het doel van keeper Jay 
Koster. Pal daarna snelde Nicky Eek-
huis langs zijn directe tegenstander 
en stelde Tim Evers in staat 2-0 te 

scoren. Terence Overby schoot na 
een klein half uur spelen voor het 
eerst op het doel van Jay Koster, die 
stijlvol deze bal pakte. De kansen, 
die de thuisploeg daarna kreeg wa-
ren niet op één hand te tellen. In de 
36ste minuut een soepel lopende aan-
val van s v Twello. Via Nicky Eek-
huis kwam de bal bij Max Smaal, die 
een subtiele pass gaf aan Tim Evers 
en dat was 3-0. Pal voor de rust kon 
Tim Evers uit een voorzet van Yan-
nick Gorter 4-0 scoren. Een zuivere 
hattrick dus. 
Ruststand 4-0 en misschien waren 
beide ploegen daar wel tevreden 
mee ??!!!
Na de rust liet de thuisploeg nog meer 
de teugels vieren. Met het gevolg dat 
de ploeg uit Zutphen wat vaker voor 
het doel van Jay Koster verscheen. 
Maar echt gevaarlijk werden de gas-
ten niet. Na een uurtje spelen wissel-
de trainer Salim Özer  maar liefst drie 

spelers. Maar het duurde tot de 71ste 
minuut eer de score werd opgevoerd. 
Yannick Gorter zag zijn schot door de 
benen van de doelman van f c Zut-
phen achter de doellijn verdwijnen 
5-0. Het was gewoon wachten op het 
volgende doelpunt, maar dat kwam 
pas kort voor tijd. Luuk van de Sluis 
nam een vrije trap en vanuit een zeer 
moeilijke hoek kopte Rick Uninge 
wel heel knap de 6-0 binnen.
Zodra de 90minuten op het score-
bord stonden floot de prima leiden-
de scheidsrechter G. Wesselink uit 
Lettele af. Wederom 3 punten voor 
s v Twello en voor de 9de maal hield 
de verdediging tijdens deze compe-
titie de nul. Toch zijn er nog best een 
paar punten, die om verbetering vra-
gen. Zo liet de passing gedurende de 
hele wedstrijd vaak te wensen over. 
Volgende week vrij i.v.m. carnaval 
en dan uit naar Emst. Aanvang 14.00 
uur.

ingezet. Het was de plezierige en uit-
stekende organisatie door de beheer-
der die zowel thuis- als uitspelende 
ploegen zeer waardeerden. Velen 
noemden dit zelfs de ‘mooiste loca-
tie van de regio.’ De eerste deelname 
aan de zaalcompetitie is direct een 
succes voor de jongens van B1 en 
voor meisjes D1 zij werden kampi-
oen. MB1 werd heel keurig tweede. 
Ook de andere twee teams hebben 
een spannende competitie achter 
de rug. De jeugd tot en met tien jaar 
die geen deelname aan de competi-
tie hebben wel in de zaal getraind 
goed voor het ontwikkelen van de 
techniek én lekker. Al met al zeer ge-
slaagd en het smaakt naar meer. Kin-
deren zijn in de zaal, waar techniek 
moeilijker is, met sprongen vooruit 
gegaan. VHC Twello kijkt dus met 
vertrouwen en goede zin vooruit 
naar de winterstop van volgend sei-
zoen. Na de voorjaarsvakantie star-
ten de trainingen weer. Keertje mee-
doen? Kijk op www.vchttwello.nl 
voor meer informatie.

Twello
Zaalvoetbal
Vrijdag 24 februari
20.30 Twello 3 – SMR 7
21.30 Twello 6 – FAZ 4
Elders
19.30 Andarynio 5 – Twello 1
20.00 Davo 4 – Twello 5
Zondag 26 februari
Géén veldvoetbal

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

bigblow, De specialist in
voetbalborden! 

recreatief zwemmen
in de voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart!

profiteer van de
vakantievoordeelkaart:
entree + patatje mayo +
kroket/frikandel voor

slechts € 7,-!

kijk op www.deschaeck.nl
vvoor de openingstijden

met iedere middag een groot opblaaskussen!
veenhuisweg 53    7391 TR twello   info@deschaeck.nl   www.deschaeck.nl

http://www.vchttwello.nl
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V en L 1 pakt punt 
tegen Wesepe
DE VECHT.- Afgelopen zondag middag stond de wedstrijd, V en L - We-
sepe op de planning. Na dat iedereen zich had klaar gestoomd voor 
deze eerste competitie wedstrijd van de tweede seizoenshelft kon er 
worden afgetrapt.

S.V. Twello turnen heren

Kwalificatie met een 
mooi resultaat 

TWELLO.- Zaterdag 18 februari 
was sv Twello te gast in Lochem 
voor de tweede kwalificatiewed-
strijd voor de regio Gelderland met 
de Benjamins NTS 12 en NTS 14 
en Pupil NTS 12 van turnen heren. 
Tijdens de ochtend wedstrijd mocht 
Luuk Rooks aantreden voor Benja-
mins NTS 14. Luuk liet tijdens de 
wedstrijd verbeteringen zien ten 
opzichte van de eerste kwalifica-
tiewedstrijd en daarmee kwam hij 
netjes op een 2 de plaats uit. Daar-
mee kwalificeerde hij zich ook voor 
de districtsfinale Oost (Gelderland 
& Overijssel). De tweede wedstrijd 
was voor Sam Put, Noud Hulshof, 
Twan Assou v/d Putten, Twan Lam-
mers en Jearsun Keibler deelnemers 
voor Benjamins NTS 12 en voor 
Daniel Halfman en Wessel de Haas 
deelnemers voor Pupil NTS 12. De 
vorige wedstrijd hadden de meeste 
heren de oefenstof nog niet helemaal 
onder de knie en moesten we de 
puntjes op de ‘i’ zetten. Alle heren 
hebben vooruitgang laten zien en er 

werd ook netjes gewerkt. Bij onze 
pupillen werd Daniel Halfman 7 de 
en Wessel de Haas 5 de , wat een pri-
ma prestaties is. Met deze prestatie 
hebben zij zich ook geplaatst voor 
de districtsfinale Oost (Gelderland & 
Overijssel). Door de Benjamins NTS 
12, de aller jongste turners, werd er 
goed en gefocust gewerkt. De vol-
gende resultaten werden behaald. 
De 10 de , 9 de , 7 de , 4 de en 3 de 
plaats werd respectievelijk behaald 
door Sam Put, Noud Hulshof, Twan 
Assou v/d Putten, Twan Lammers 
en Jearsun Keibler. Dat betekende 
voor Jearsun dus een bronzen me-
daille en een ticket voor de districts-
finale Oost (Gelderland & Overijs-
sel). Twan Lammers is eerste reserve 
voor deze finale. De plaatsing komt 
tot stand door de ranking van eerste 
en tweede wedstrijd samen. Moge-
lijk zit er voor aantal turners nog een 
plek voor de toestelfinale in. Jullie 
hebben stuk voor stuk een mooie 
wedstrijd laten zien, iets waar jullie 
trots op mogen zijn.

Trainingsmodule voor 
meiden bij sc Klarenbeek
 
KLARENBEEK.- De Meidenvoet-
balschool Twente heeft in het na-
jaar van 2016 voor het eerst haar 
trainingsmodule aangeboden in 
de omgeving Klarenbeek. Twintig 
voetbalsters hebben tien voetbaltrai-
ningen gevolgd op de velden van sc 
Klarenbeek. Zowel Joost du Gardijn, 
initiatiefnemer en eigenaar Meiden-
voetbalschool Twente, als de deel-
neemsters en de vereniging waren 
zeer enthousiast over het aanbod en 
de resultaten. Redenen genoeg om 
ook in het voorjaar weer trainingen 
aan te bieden voor meiden uit de 
omgeving van Klarenbeek in de leef-
tijd van 7 t/m 16 jaar. 
Op vrijdag 31 maart gaat de Voor-
jaarsmodule van start en worden er 
in totaal tien trainingen aangeboden 

die in het teken staan van techniek, 
spelinzicht en veel persoonlijke 
aandacht. Elke vrijdag wordt er ge-
traind van 17.30 tot 18.45 uur onder 
leiding van (oud)trainers en (oud)
speelsters van FC Twente Vrouwen 
en andere ervaren voetbaltrainers en 
-trainsters. Eén van de trainster is 
oud-speelster van FC Twente Vrou-
wen, Lisanne van Gurp. 
Er zijn nog plaatsen vrij voor en-
thousiaste speelsters die graag tien 
extra voetbaltrainingen willen vol-
gen in de tweede seizoenshelft om 
zichzelf te ontwikkelen. Lijkt het jou 
ook wel wat om samen met andere 
meiden op het veld werken aan je 
balbeheersing en techniek? Bezoek 
dan de website voor meer informa-
tie en om je aan te melden.

CCW”16 maakt het geheel onnodig nog 
spannend maar wint wel
WILP.- CCW”16 heeft weer drie 
punten kunnen toevoegen aan het 
totaal in niet erg hoogstaande wed-
strijd. Na de niet verwachte winst 
bij S.C.Doesburg werd er door de 
CCW”16 aanhang wel weer een 
goed resultaat verwacht tegen laag-
vlieger Klein Dochteren. Vanaf de 
aftrap leek het team ook aan die ver-
wachtingen te voldoen. Al in de eer-
ste minuut kwam het op voorsprong 
toen een verdediger van Klein Doch-
teren hard op zijn (56) jarige doel-
man terugspeelde. Deze was dus-
danig verrast dat hij de bal in zijn 
handen pakte en de toegestane vrije 
trap werd door CCW”16 snel geno-
men. Het was clubtopscorer Bart 
Keurhorst die raak schoot en 1-0 
aantekende. De toeschouwers gin-
gen er is goed voor staan en dach-
ten al aan een grote overwinning 
wat zeker mogelijk was geweest. 

Een wedstrijd zelf maken is ook een 
kwaliteit maar alles verliep in een te 
laag tempo en was het allemaal net 
niet. Zo kon Klein Dochteren door 
stug te verdedigen in de wedstrijd 
blijven. Het duurde tot ver in de eer-
ste helft toen een als voorzet bedoel-
de bal van Frank v.d. Linde achter 
de verbouwereerde doelman in het 
net belande 2-0. Een hard schot van 
Sander Dokter spatte op de vuisten 
van de Dochteren doelman. Na de 
rust werd Nick v.d.Linde (jeugdspe-
ler) gewisseld omdat hij het fysiek 
moest afleggen tegen de kerels van 
Dochteren. Ondanks verwoede po-
gingen van CCW”16 de voorsprong 
verder uit te breiden was er of on-
nauwkeurigheid, reddingen van de 
doelman of pech binnenkant paal. 
Wie zelf niet scoort krijgt het te-
genovergestelde om de oren en het 
was na een hoekschop en scrim-

mage Klein Dochteren verdediger 
Koen v.d. Worp die de bal het laatste 
zetje gaf 2-1. Twintig minuten voor 
tijd werd de aangeslagen Frank v/
dLinde vervangen door Tom Stor-
mink. Na veel mislukte schot po-
gingen leek Sander Dokter na een 
voorzet van links de zege veilig te 
stellen door de 3-1 op zijn naam te 
schrijven. Geschutter in het centrum 
van de CCW”16 verdediging maakte 
mogelijk dat invaller Robin Dijkman 
het nog spannend leek te maken in 
de laatste minuut 3-2. Na de aftrap 
floot de goed leidende scheidsrech-
ter van Otten uit Rijssen voor het 
einde. Van het vrouwenfront is te 
vermelden dat vrouwen 1 het team 
van trainer/coach Willy van Schaik 
tegenstander Colmschate met een 
4-0 nederlaag naar huis stuurde. 
Over twee weken speelt CCW”16 uit 
bij FC Zutphen.

De Bezige Bijtjes winnaar van 
“De Nacht van Welsum”
WELSUM.- Zaterdag 11 februari 
werd in Welsum weer het jaarlijkse 
recreatieve volleybaltoernooi “De 
Nacht van Welsum” gespeeld. Voor 
de 34e keer stond dorpshuis De Bon-
gerd in het teken van dit spektakel, 
waarbij de deelnemende teams be-
staan uit vrienden, collega’s, buurt-
genoten, familieleden, etc.. Dit jaar 
hadden zich 14 teams aangemeld, 
waaronder meerdere veelbelovende 
jeugdteams. Helaas zonder de win-
naar van 2016, team Spekhoek, zij 
konden niet voldoende spelers bij 
elkaar krijgen. Het beloofde een 
spannend toernooi te worden met 
op voorhand meerdere kanshebbers. 
In drie verschillende poules werd 
gestreden om de plekken die recht 
gaven tot de kruisfinales. Er werd 
goed gevolleybald en in alle poules 
was het tot op het laatst spannend 
wie naar de volgende ronde zouden 
gaan.  De poulewinnaars De Bezige 
Bijtjes, Jong Gelre - 1 en ZGA-team, 
aangevuld met de nummers twee 
en de beste nummers drie plaatsten 
zich voor de kruisfinales. Na een 
aantal spannende potjes wisten de 
teams Jong BAATTA, Smash.nl 2, De 
Bezige Bijtjes en ZGA-team door te 
dringen tot de halve finales, waar de 
beslissing voor een plek in de finale 
werd uitgevochten. Het waren twee 
spannende wedstrijden, waarbij De 
Bezige Bijtjes en ZGA-team als win-
naars uit de bus kwamen. De strijd 
om de 3e en 4e plaats werd gespeeld 
tussen Jong BAATTA en Smash.nl 

2. In een spannende viersetter, die 
werd gewonnen door Jong BAATTA, 
eindigde de beslissende 4e set op 
8-6. De finale werd gespeeld tus-
sen De Bezige Bijtjes en ZGA-team. 
De 1e set werd overtuigend door de 
Bezige Bijtjes gewonnen met 25-17. 
ZGA-team gaf zich natuurlijk niet 
zomaar gewonnen, maar het kon 
niet voorkomen dat de 2e set met 

25-21 werd verloren. De Bezige Bij-
tjes waren daarmee de winnaar van 
de 34e Nacht van Welsum en komt 
als eerst team op de door de firma 
Veldwijk Sportprijzen beschikbaar 
gestelde wisselbeker. Het toernooi 
werd daarmee op een mooie manier 
afgesloten, met goed volleybal (het 
was inmiddels al bijna 03.00 uur). 

Pennydag bij Manege Voorst 
KLARENBEEK.- Op vrijdag 3 maart, van 10.00 tot 16.00 uur, organi-
seert Manege Voorst een Pennydag. Een leuke en leerzame dag op de 
manege aan de Oude Zutphenseweg 3a, die geschikt is voor kinderen 
met weinig tot geen ervaring met pony’s en paarden. Alle kinderen van 
4 tot 12 jaar kunnen aangemeld worden. Er wordt gepoetst, gespeeld, 
geknuffeld en een ritje op de pony gemaakt. Kosten: 30 euro per kind, 
inclusief lunch. Reserveren: activiteiten.devrijbuiters@gmail.com / 
www.manege-voorst.nl/contact.

V en L begint direct scherp aan de 
wedstrijd en oefent druk uit op de 
tegenstander. Dit bleek zinvol te 
zijn. In de tweede minuut van de 
wedstrijd werd er een ietwat slappe 
bal terug gespeeld naar de centrale 
verdediger van Wesepe. Feie Over-
velde anticipeerde hier op en zat 
er tussen, hierna stuitte Feie al vrij 
snel op de keeper van Wesepe die 
de actie kon beëindigen. V en L be-
gon goed aan de wedstrijd, dit werd 
in de 8e minuut beloond met een 
doelpunt. Tom Kamphorst wist de 
keeper van Wesepe te verassen met 
een afstandsschot, waarna de bal in 
een soort kluts terecht kwam. Uit-

eindelijk belandde de bal alsnog in 
het doel van de bezoekers. Wesepe 
begon wakker te worden na mate de 
wedstrijd vorderde. Het begon aar-
dig gelijk op te lopen. In de 16e mi-
nuut werd er een middenvelder van 
V en L aangepakt, waarna de V en 
L’er appelleerde voor een vrije trap. 

De arbiter was het hier niet mee 
eens en liet doorspelen. De aan-
vallers van Wesepe kon na slecht 
verdedigen van V en L gemak-
kelijk doorlopen en strafte het af. 
De stand werd gelijk getrokken.  
In de 27e minuut werd Björn Jacobs 
hardhandig aangepakt door een mid-

denvelder van Wesepe, waarna onze 
centrale verdediger lag te kramperen 
op de grond. Volgens de aanhangers 
van V en L was deze actie zeker een 
gele kaart waard, maar de arbiter 
besloot anders en er werd doorge-
speeld. We zijn in de eerste minuut 
van de blessure tijd beland, wan-
neer er een voorzet wordt gegeven 
door een speler van Wesepe. Deze 
voorzet blijkt goed uit te pakken, er 
komt een schot op goal en de keeper 
van V en L is gepasseerd. Gelukkig 
voor V en L stond onze rechts-back 
Anne Matthijs van Marle op de lijn 
om de bal te keren. Na deze waar-
schuwing van Wesepe is het rust. 
Wesepe komt direct scherp uit de 
start blokken, twee keer een kans 
maar keeper zit er goed bij. V en L 
krijgt corner, wordt strak voorgege-
ven maar wordt rakelings naast ge-
kopt. De ploegen zijn aan elkaar ge-
waagd, Nico Nijhof wisselt nog twee 
man om de pot dicht te houden. 
Wesepe krijgt nog een corner, maar 
deze werd weggewerkt door verde-
diger van V en L. Eindtand 1-1,beide 
partijen pakken hier een punt.

http://jdugardijn5.wixsite.com/meidenvoetbalschool
mailto:activiteiten.devrijbuiters@gmail.com
http://www.manege-voorst.nl/contact


Markt Twello van 12.30 tot 
17.30 uur

Vri jdagmiddagmarkt

Makreel pikant salade Verse Zalmforelfilet

Verse Regenboogforel3 Gebakken Lekkerbekken
1 Gestoomde Makreel

Uit eigen keuken! Heerlijk op het huidje te bereiden!

Voor in de oven !

300 gram
3 voor

samen

100 gram Per stuk  5.00 7.00

10.00
4e GRATIS!

1.75 2.50

3 voorPer stuk  7.502.75

Veel eerst prijzen voor 
Oortveldruiters
EMPE.- Paardensportvereniging de Oortveldruiters organiseerde zaterdag 17 februari 
een dressuurwedstrijd voor pony’s en paarden. Daarbij grossierden veel leden in eerste 
prijzen.

De dag opende met de 
klasse L2 cat. CDE, hierin 
werd Amy Xhofleer met 
Bailize twee keer 1e met 
180,5 en 184,5 punten. 
Britt Verwaijen reed met 
Ghalid voor het eerst in 
deze klasse en werd 2e met 
179 punten en ex aequo 
1e met 184,5 punten. Bij 
de paarden klasse L2 wa-
ren er twee 1e prijzen voor 
Corine Smies en Fatboy, 
181,5 en 192 punten.   
Silvia Peelen verdiende 
met Jack ook twee 1e prij-
zen in de klasse B cat. AB. 
178,5 en 182,5 punten. In 
de klasse B cat. CDE was 
er een 2e prijs voor Kim 
Verwaijen met Sanity met 
188,5 punten. In de an-
dere proef verdiende ze 
185 punten. Sophie van 
Rooy reed in deze klasse 
naar 182 en 184,5 pun-
ten. Bij de paarden klasse 
B kreeg Brenda Xhofleer 
met Fleur 183,5 punten 
en 193,5 punten en een 
1e prijs. Kirsten Boogman 
met Cloony werd ook één 
keer 1e met 184,5 punten in 
de andere proef kreeg ze 188 
punten. Esmeé Kistenmaker 
verdiende twee winstpunten 
met Matcho, 181 en 181,5 
punten.     
Karlijn Reinders reed haar 
allereerste proeven ooit in 
de klasse BB met Lady Ele-

gance en dat ging zo goed dat 
de jury vond dat ze wel een 
startkaart aan kon vragen, 
haar punten waren 197,5 en 
200,5.  Als laatste kwam de 
klasse L1 CDE aan bod. Pien 
Petter werd hier wederom 
twee keer 1e met Andorra met 
191,5 en 198 punten, Tess 
Lammers werd met Nikki 2e 
met 185,5 en 3e met 185,5 
punten. Bij de paarden klasse 

L1 verdiende Yvonne Buis-
Franken twee maal de 2e prijs 
met 187,5 en 186,5 punten.
Iris Braam reed in Apeldoorn 
met Haute Couture klasse L1 
en kreeg van de jury 188,5 
punten.                   Karlijn 
Hendriks ging naar Wester-
voort met Caydo, startte in 
de klasse L2 en werd met 192 
punten 3e en met 197 punten 
2e.

Vermiste en gevonden huisdieren

Ik ben als vermist opgegeven vanaf 
de Withagenweg te Wilp.

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

Gevonden
Er zijn de afgelopen week geen dieren als 
gevonden opgegeven.

Vermist
Witte poes met zwarte vlek op de kop 
deels over linker oor, vlekje beide kanten 
neus, vlekken aan de zijkant: Withagen-
weg, Wilp.

DE EEKHOORN noten, zuidvruchten en natuurvoeding
Hoofdweg 54-56, 6744 WL Ederveen, tel. (0318) 57 34 39, fax (0318) 57 23 19, Mobiel 06  53 55 44 69 E-mail. schoeman26@zonnet.nl 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!

3.99 4.99

2.49 10.00 3.99 32.50

GROTE ZAK 
VAN 8.99 VOOR

500 GRAM NU 3.99 
1000 GRAM NU

250 GRAM NU 2.50

VAN 3.99 NU
500 GRAM NU 7.50

750 GRAM NU
450 GRAM 

VAN 5.99 VOOR
180 CAPS 

VAN 41.99 VOOR

GEZONDHEIDSMIX
Met Zuid Afrikaans gedroogd fruit
Zonder suiker

BOSHONING (BIO)BIO GROTE BLAUWE JUMBO
ROZIJNENMEJOEL

ARKOPHARMA
ARKOSTEROL

PARTYMIX
is een notenmix Voorverpakt

KING SALOMO DADELS
Dadels zijn onbewerkt

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

250 GRAM VAN 4.99 NU 3.99

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

 NU PER STUK 149
SUPER SPAANSE 
BLOEMKOOL FRAMBOZEN EN 

BLAUWE BESSEN 
NU 14 STUKS NU 3 DOZEN398 499

KLASSE 1 
GROTE SPAANSE 
MANDARIJNEN 

‘LA SOFIA‘

‘VOL SAP, ZONDER PIT, SUPER VAN SMAAK’

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

Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

De Vecht
Café de Groot, Avervoordseweg 2, 055 3231261
Sportvereniging VenL
Kerkstraat 42, 055 3231600

Empe
Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

Klarenbeek
Brandweer Klarenbeek, Klarenbeekseweg 127
Sportclub Klarenbeek, Bosweg 12
Bakker Jan Stok, Hessenallee 4
Fam. van Ittersum, Elizabeth Hoeve 30
Fam. Borgonje, Hoofdweg 23
Fam. Bruin, Zutphenseweg 242
Huisartsenpraktijk
Achter de Molen 12, 055 3011255
Het Glazen Huis, Oudhuizerstraat 33
De Woudhof, Woudweg 57
Fam Denekamp, Kleine Dijk 20

Nijbroek
Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
Dorpshuis, Het Oude Veen 19, 055 5063130

Posterenk
Hekkers & Van ‘t Spijker
Molenallee 5, 0571 262007

Terwolde
Vaassenseweg 19, 0571-292157
Coop de Lelie, Molenweg 1, 0571 291209
SV Terwolde, Sportcomplex Woldermarck
Everwijnstraat 35, 0571 291585
Recreatiecentrum De Scherpenhof
Bandijk 60, 0571 291731
Drabor Terwolde BV, Bandijk 56, 0571 291687
Huisartsenpraktijk Terwolde
Leliestraat 6, 0571 291677
Kerk Geref. Gemeente Terwolde-De Vecht
Avervoordseweg 32, 0571 292120
Het tussenpad tussen de Wijkseweg en de 
Twelloseweg, bij nummer 38.
Dorpshuis, Vaassenseweg 3, 0571 292061

Teuge
Haverkamp Auto’s, Woudweg 5, 055 3231210
Sportclub Teuge, De Zanden 92, 055 3231345
Polman Bloemkwekerij
Rijksstraatweg 216, 055 3231616
Theeschenkerij ’t Oegenbos
Zandenallee 5, 06 57333303
Pro(t)Action, Zwanepad 11, 055 3231465
Camping De Weeltenkamp
De Zanden 215, 055 3231983
Basisschool de Zaaier
Bleriotstraat 3, 055 3231792

Twello
Jumbo Binnendijk
Michiel de Ruijterstraat 101, 0571 287820
CBS de Oase, Troelstralaan 3
Aan de Stegge Twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
Gemeentehuis gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
Schoneveld Breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
Sporthal Jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
Sportpark Zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
Zwembad de Schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
Snackbar Kokkie
Molenstraat 44a, 0571 276060
Globe Reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de Boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
Gebouw Irene, Dorpsstraat 8
SV Voorwaarts, Kerklaan 2, 0571 271332
Zorgcentrum Het Grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
Zorgcentrum St. Martinushof
Sint Maartenserf 85,  0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
VV Activia, Vermeersweg 12, 0571 271308
Rabobank,Dorpsstraat 24, 0571 287300
Papillon, Antoinette Teelen, Donizettiplaats 50
Brandwacht Service Nederland BV
Dhr. Marcel Groeneveld, Tel: 06-11355880
Horesca Lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
Kringloop, Koppelstraat 57, 0571 260183
CBS de Oase, Troelstralaan 3, 7391 LK Twello

Voorst
Coop Boogman, Schoolstraat 1, 0575 501257
Trimenzo Zorgcentrum De Benring,
Tuinstraat 51, 0575 501636
Dorpshuis Voorst
Schoolstraat 14, 0575 502756
‘s Heeren Loo / ‘t Kruiwerk
De Windvang 3
Op het kantoor
Huisartsenpraktijk
Schoolstraat 11, 0575 501255
Christelijke Basisschool Sjaloom
Kerkstraat 25, 0575-501229
Klein Hekkerlder B.V. veevoeders
Heuvelderweg 9, 055 3011958
Lunch- en tearoom Bakker Bril
Rijksstraatweg 24 Voorst (Gietelo)
Sportpark De Forst, Beelelaan 1, 0575 501715
Restaurant Ribhouse Texas, 
Rijksstraatweg 38, 0575 501446
Zorgboerderij Hof Noord Empe,  fam. Hupkes
Noordemperweg 1

Wilp
Bakkerij Wil Gerrits
Rijksstraatweg 46, 0571 261253
Sportvereniging Wilp
Molenallee 53, 0571 261297
Huisartsenpraktijk
Rijksstraatweg 55, 0571 261217
De Latmer (2x) 
Molenallee 50, hoofgebouw en medisch centrum
Tuinland, Wilpsedijk 14

Wilp (A)
Bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
Veehandel Boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
Bonhof BV
Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
Attero, Sluinerweg 12, 088 550 10 00, 

Steenenkamer
Buurtvereniging Steenenkamer
Mr. Van Marlestraat 12. 24 uur per dag 
toegankelijk, echter wel opgeborgen in een met 
pincode beveiligde kast. In geval van nood (dus 
als 112 gebeld is en de AED nodig is) wordt per 
sms de pincode en locatie toegestuurd.
Bowling De Worp
Twelloseweg 1a, 0570 612869

AED’s
Bussloo

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 dringend 
een huisarts nodig heeft Klarenbeek: 
bellen naar Apeldoorn: 0900 600 90 
00 Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 Twello/Terwolde/
Wilp: bellen met de Centrale 
Huisartsenpost Salland 0570 50 17 77. 
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 openings-
tijden kunt u terecht bij Dienst Apo-
theek 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 bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg
MEDIPOINT|VÉRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccor-
derment 8. Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 
uur. Voor informatie kunt u bellen 
met de Medipoint Zorglijn 0900-
1121125 of e-mailen naar 
kcc.elst@emcart.nl.
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; za-
terdag van 9.30-15.00 uur. Buiten deze 
openingstijden kunt u op werkdagen 
van 17.00-20.00 uur en op zaterdag, 
zon- en feestdagen van 10.00-17.00 
uur terecht bij de Heemhof, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Voor informatie 
bel met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00-17.00 uur, tel. 055 58 898 58. Uit-
leenservicepunt de Benring, Tuinstraat 
51 in Voorst. Maandag t/m vrijdag van 
9.00 - 12.30 uur.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 24 uur per dag 
bereikbaar. Inloopspreekuur don-
derdagochtend van 08.30-09.30 uur. 
Raccordement 8i, Twello.
SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnummer 
0900-8856. Bezoekadres: 
Raccordement 8h, Twello
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, 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 05 30. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de 
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in 
Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van 
nood) en over de producten en dien-
sten van de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus 
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. 
Tel. 0570 74 51 11. Voor meer infor-
matie www.meeveluwe.nl 

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

Carnavalsoptocht te Klarenbeek in de vorige eeuw. Wie vertelt ons meer over deze groep?
Reacties naar Jan Siero 0571 273433 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

Reactie week 7.
Het is een schoolfoto uit 1946 van de lagere school in 
Terwolde. De achterste rij vlnr; Meester Enklaar, Henk 
Stevens, Appie Fridrichs, Johan Oosterbroek, Gerrit 
Eijerkamp, Gerard Zweers, Henk Jacobs. Tweede rij; 
Rikie Vinke, Hermien van Triest, Wollie Schoterman, 
Willie Oosterbroek, Annie Jacobs, Lenie Wassink, 
Willie Pannekoek, Dikkie Witteveen. Derde rij; Hans 
Niewenhuis, Henk Rensen, Jan Veldhuis, Diny Kers, 
Hermien Kolkman, Toos Tiemes . Vierde rij; Wim van 
de Bovenkamp, Wim Boveree, Andries Pas, Henk de 
Graaf, Jan van Vemde en Johan Brouwer. Reacties van 
G. Wolters, Anno Fridrichs, Broekhuizen, Hennie 
Aalpoel van Triest en Victor van der Heijden.

Zondag 26 februari
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. A. Huijser.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur,  
dhr. G. Timmer.  
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur, ds. G. de Graaf, 15.00 uur ds. H. 
van Marle. 
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur, ds. J. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. G. Westerveld.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. M. Valk. 
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur, 
mevr. R. Vermeltfoort.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Y. 
vanNeck.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. 
Lavooij.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. J. 
Scheurwater.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pastoor Daggenvoorde. 
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, ds. C. v/d Valk, 
17.00 uur ds. C. v/d Valk.
Dinsdag 28 februari
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur, ds. C. van Dieren.
Woensdag 1 maart
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
09.00 uur, pastoor Daggenvoorde. 

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

mailto:info@okvvoorst.nl
http://www.okvvoorst.nl
http://www.naastenhulpvoorst.nl/
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Heeft uw vereniging of school een lang 
gekoesterde wens, maar ontbreekt het aan 
voldoende fi nanciële middelen? 
Jumbo Binnendijk wil graag een bijdrage leveren 
aan de wens van uw leden.

Dit willen wij doen met de ‘Spek de Kas van je Club’ actie waarvoor 
wij een totaalbedrag van € 5.000,- beschikbaar stellen. De spaaractie 
organiseren wij van 8 februari tot en met dinsdag 18 april 2017 en is 
de gelegenheid bij uitstek om een geldbedrag voor uw vereniging of 
school te ontvangen.

Tijdens deze ‘Spek de Kas van je Club’ actie ontvangen klanten in 
onze winkel voor elke € 10,- aan boodschappen een waardepunt. 
Waardepunten kunt u in de winkel doneren aan de vereniging of 
vereniging van hun keuze.

Jumbo Binnendijk Twello 

Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello
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