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Geen vuurwerk 
tijdens zorgdebat

ZATERDAG
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ZONDAG

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoorn
       www.finstral.com - 055-5380060

NODIG?
KOZIJNEN

Bestel de kit GRATIS op
     www.finstral.com

NODIG?

Als erva ren uit vaa rtve rzo rger  in d e regio Zu tphen 

omst reke n w eet ik dat ee n b etekenis voll e manie

afscheid nem en help t bij he t rou w p roce s. Da arom 

ond erste un en inspi ree r ik u bij h et  or ganise ren va 

een beg rafenis o f crem at ie . 

U  kunt mij bellen op 0313 769 005 of  06 188 853 8

Yarden & Lucí a U itva art organisatie
Loubergweg 1, 6961 EJ  Eerbeek
Wil t  u ee n o ve rlijd en melden ?
Bel d an 0800 8192 (24 uur p er  dag) . 
ww w.yar den-lu cia.nl

   afscheid.”

“Ik help u graag bij een goed afscheid” 

Loubergweg 1, 6961 EJ Eerbeek

Tel. 0313-769005 (24 uur per dag).
www.yarden-lucia.nl

Birgit Boer

Spannende verkiezingen door 
leerlingen van de Bongerd

TERWOLDE.- In navolging van de verkiezingen op veel basisscholen in 
het land en vooral geïnitieerd door Pro Demos, hebben op basisschool 
de Bongerd in Terwolde ook verkiezingen plaats gevonden. Vooruitlo-
pend op de landelijke verkiezingen (vandaag) voor het echie! De leer-
lingen en leerkrachten hadden het zich voor deze try out bepaald niet 
gemakkelijk gemaakt. Niet alleen hadden de leerlingen van groep 7 
en 8 zich al weken lang voorbereid op de verkiezingsprogramma’s en 
beloftes in verkiezingstijd gedaan, ook hadden zij nogal wat hiaten in 
de doelstellingen van de deelnemende partijen ontdekt. Dat hebben zij 
plaatselijk opgelost door het oprichten van denkbeeldige nieuwe par-
tijen de gaten in de programmadoelstellingen volgens hen moeten op-
lossen. 

Dat daarover goed is nagedacht, 
blijkt wel uit de tenaamstelling van 
enkele van die virtuele partijen. Een 
‘Partij tegen Pesten’ en een ‘Partij te-
gen Kindermishandeling’ is op een 
school natuurlijk nog een inkopper-
tje, maar partijen voor ‘Meer Groen’, 
‘NF’ (Nature First) en ‘Dierenrech-
ten’ gaan een heel stuk verder en 
verklaren al op voorhand de interes-
se in grote items van veel kinderen. 
In de aanloop naar de verkiezingen 
hadden de kinderen al een aantal 
debatten georganiseerd, uitgevoerd 
en aan deelgenomen in de stijl van 
het bekende Lagerhuisprogramma 
op tv. 

Tijdens die debatten is vaak op het 
scherpst van de snede met elkaar 
gestreden/van gedachten gewis-
seld over alle momenteel in de sa-

menleving spelende cruciale items. 
Opvallend daarbij was wel dat de 
kinderen zich tijdens die debatten 
een stuk beschaafder opstelden dan 
veel van de kopstukken in de echte 
politieke arena. Buma kan dus een 
beetje gerust zijn, respect en be-
schaving zijn gelukkig nog steeds 
aanwezig in dit land (in ieder geval 
bij een groot deel van de jeugd en 

dát heeft nog steeds de toekomst). 
De (demo)verkiezingen door de 
leerlingen vonden helemaal volgens 
het boekje plaats in het Terwoldse 
stemlokaal in dorpshuis ‘d Olde 
Schole. De bezetting van het kies-
comité, aangevuld en geassisteerd 
door burgemeester Jos Penninx 
gaven eerst uitleg aan de kinderen 
over de strenge regels die tijdens 
zo’n verkiezingsdag aan lokaal, do-
cumenten en procedures worden 
gesteld. Toen voorzitter Erik Nobel 
een rondje met de kinderen maakte, 
bleken er nog al wat verstorende at-
tributen in het stemlokaal aanwezig 
te zijn. Zo werden alle aanwezige 
verkiezingsposters verwijderd, de 
stembus werd gecontroleerd en de 
stemhokjes werden zo geplaatst dat 
derden niet mee konden kijken tij-
dens het markeren door de stemmer 
van het hokje van zijn of haar keuze. 
De zorgvuldigheid die hierbij be-
tracht werd bleek een minstens zo 
grote impact op de kinderen te heb-
ben dan de verkiezingsprogramma’s 
van de verschillende partijen. 

Zij kregen met één klap door dat 
stemmen geen spelletje is, maar een 
zeer serieuze zaak die bovendien 
bepalend is voor de toekomst van 
land en inwoners.

Lente in Twello
De eerste tekenen van de lente zijn 
al duidelijk zichtbaar in Twello. De 
krokussen zijn weer volop aan het 
groeien en staan te pronken door heel 
Twello. Zijn ze jou al opgevallen? 

Molenstraat Twello

Yoost mag het weten!

Telefoon: 0571-270825

WIA - WGA
Problematiek?

Molenstraat 28 | Twello
0571 29 85 19 | www.lilyen.nl

Zondag 26 maart 

lentefair 
Bij de 4 seizoenen
11:00 tot 17:00 uur

Talentenmarkt 
in Terwolde
TERWOLDE.- Vrijdag 17 maart, 
aanvang 19.30 uur organiseert de 
werkgroep ZWO van de Protes-
tantse Gemeente van Terwolde 
weer de jaarlijkse talentenmarkt. 
Verschillende mensen hebben 
zich al gemeld met hun talenten. 
Onder andere koken, bakken, 
wandelen, proeverijen en work-
shop bloemschikken. Mensen 
kunnen zich met hun talent aan-
melden bij Kees Visser, telefoon 
0571-290720. Er is nog vraag naar 
meer aanbiedingen van talent. 
Onder het motto “Heel Terwolde 
bakt” is er ook een taartenbak 
wedstrijd. Als u uw taarten om 
19.00 uur in het dorpshuis brengt, 
zal een deskundige jury ze beoor-
delen. De werkgroep zou het erg 
fijn vinden als er veel mensen 
naar het dorshuis komen om de 
talenten te kopen. Vooral in de 
veiling zijn weer mooie aanbie-
dingen. De opbrengst van de ta-
lentenmarkt gaat via Kerk in Actie 
naar het project voor landbouw-
ontwikkeling en de opleiding tot 
predikant in Noord Kameroen.

Extra controle 
Rijksstraatweg 
TWELLO.- De komende tijd gaat 
de politie extra controleren op de 
Rijksstraatweg (N344) in Twello. 
In het afgelopen jaar vonden 
meerdere ongevallen plaats op 
deze weg, waaronder een ongeval 
met dodelijke afloop. Deze cijfers 
wil de politie samen met hun 
partners naar beneden krijgen. Er 
zal onder andere gecontroleerd 
worden op snelheid, rijden on-
der invloed, en het dragen van 
de autogordel. De intensievere 
controles zijn gepland om de ver-
keersveiligheid te verbeteren.

Doorrijden na een aanrijding
“In 2016 zijn er 2 aanrijdingen ge-
weest waarbij iemand is doorgere-
den. Dit is een ernstige vorm van 
asociaal verkeersgedrag. Rijd dan 
ook nooit door na een aanrijding 
zonder gegevens achter te laten, 
ook al lijkt de schade heel klein. 
Iedere weggebruiker is verzekerd 
en dus laten doorrijders de andere 
partij onnodig in de kou staan. 
Bovendien is doorrijding na aan-
rijding een misdrijf, waar gemid-
deld een veel hogere straf op staat 
dan bijvoorbeeld een overtre-
ding”, aldus de politie. 

AOC Oost Twello 
eerste “Ecoschool” 

in Gelderland

Culinaire wandeling



Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

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

Twello vanaf € 7,75 incl. bezorging
Terwolde vanaf € 7,75 incl. bezorging

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

340.-
vanaf

Hamstra Plissé hordeur Allure 
De plissé hordeur Allure kan in vrijwel alle deuren gemonteerd worden. Het geplisseerde 
gaas is slijtvast, windbestendig en in beperkte mate zonwerend. Een speciale, gepatenteerde 
kunststof ketting leidt het gaas in de zeer platte ondergeleiding. Een grotere deuropening 
is afsluitbaar met twee apart plissé deurhorren die naar elkaar toe sluiten. Multimate is de 
insectenwering specialist. Voor elk probleem, voor elk budget! Zowel raam als deur, van 
lamellen tot gordijnen tot plissé. Van standaard maten tot maatwerk.

 

*

*Inclusief inmeten en monteren.

INMETEN
EN

MONTEREN

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

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

Duorolgordijnen • Plisségordijnen • Dupligordijnen 
Verticale lamellen • Vouwgordijnen • Vlinderjaloezieën 
Horizontale jaloezieën • Houten jaloezieën

NU 20% KORTING
OP RAAMDECORATIE

PROFITEER METEEN

Wil je overdag genieten van een 
natuurlijke lichtinval en ‘s avonds 
je interieur juist compleet kunnen 
verduisteren? Kies dan voor een 
dupligordijn dat een verduisterende én 
een lichtdoorlatende stof combineert!

TIP

 G
eldig t/m

 26 m
aart. N

iet geldig i.c.m
. andere acties. V

raag in de w
inkel naar de deelnem

ende m
erken en actievoorw

aarden.

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

Belastingspreekuur

Ondernemer of particulier? Het antwoord op 

uw vraag is dichterbij dan u denkt. Loop 

binnen op ons belastingspreekuur.

Maandag 20 en 27 maart

van 18.00 - 20.00 uur

Wij helpen u graag op weg, met uw aangifte 

inkomstenbelasting en al uw administratieve

en fiscale vragen.

Profiteer van onze uitgebreide kennis!
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Geslaagde NL-Doet dag rondom de molen

POSTERENK.- Rondom de molen in 
Posterenk deden afgelopen zaterdag 
vele enthousiaste vrijwilligers mee 
aan de landelijke klus- en opruim-
dag van het Oranjefonds.  

In de weken voorafgaand aan deze 
dag hadden zich vele enthousiaste 

vrijwilligers aangemeld. Om 9.30 
uur werd er gestart met heerlijke 
koffie en koek bij de molen. Vervol-
gens verspreiden de vele vrijwil-
ligers zich door Posterenk. In de 
speeltuin werd geschilderd en ge-
snoeid,  in de straten in en rondom 
Posterenk werd het zwerfafval ge-

prikt en opgeruimd. Maar ook wer-
den er bloembakken gevuld en in de 
molen werd gesopt. Na afloop was er 
een gezamenlijke lunch bij de mo-
len. Iedereen wordt bedankt voor de 
geweldige hulp.

De vrijwilligersgroep bij de molen.

Zij verdienen 
een Pluim
KLARENBEEK.- NLDoet, de groot-
ste vrijwilligersactie van Nederland 
vond in het weekend van 10 en 11 
maart plaats. Ook  bij openbare basis-
school De Dalk in Klarenbeek werden 
de handen uit de mouwen gestoken. 
Kinderen hebben een pluim uitge-
reikt aan mensen die voor hun klaar 
staan en veel voor ze betekenen. Kin-
deren hebben met een high tea man-
telzorgers beloont voor hetgeen wat 
zij doen voor de kinderen. De gas-
ten welke werden uitgenodigd voor 
de pluimen waren o.a. buren, opa’s, 
oma’s en andere familieleden. Het 
was erg leuk dat er ook massaal ge-
hoor werd gegeven aan de uitgereikte 
pluimen. Kinderen hadden allemaal 
een pluim gemaakt waarop stond 
waarom de persoon welke zij kozen 
een pluim verdienden. ‘s Middags 
werden de gasten door de kinderen 
verwelkomd en mochten zij over de 
rode loper naar binnen. Hier werden 
de jassen aangenomen en een glaasje 
sap uitgereikt. Daarna mochten de 
gasten samen met de kinderen aan ta-
fel om te genieten van allerlei lekkere 
zoete en hartige hapjes en uiteraard 
werd er een kopje thee of koffie ge-
schonken. De kinderen hadden in de 

week voor de High-tea een mooi lied 
ingestudeerd, welke zij als bedankje 
voor de gasten tijdens de high-tea 
zongen. Het was een geslaagde mid-
dag, waarbij we uiteraard hulp had-
den van ouders, leerlingen van het 
ROC uit Apeldoorn en personen van  
Jpvandenbentstichting. Een extra 
woord van dank betreffende deze NL 
Doet gaat dan ook uit naar  Restau-
rant Pijnappel, Fam Hendriks, leer-
lingen van het ROC, de JPvandenbent 
stichting, alle leerlingen, ouders en 
leerkrachten voor hun medewerking 
en hulp tijdens deze NL Doet-klus. 

NL Doet Teuge op 11 maart 

Vrijwilligers maken Worpplantsoen schoon

DE WORP.- In het kader van NL-Doet hebben ongeveer 20 vrijwilligers 
afgelopen zaterdag het Worpplantsoen en directe omgeving een op-
knapbeurt gegeven.  Om klokslag 9 uur begon men aan de klus.

De taken waren vooraf verdeeld en in 
groepjes werd er gewerkt.  Zo kreeg 
de muziekkoepel een frisse sopbeurt 
en werden gaten in het park gedicht. 
Het parkmeubilair werd grondig 
schoongemaakt en ook de dijktrap-
pen werden aangepakt.  Het was 
gelukkig mooi voorjaarsweer waar-
bij het zonnetje zich goed liet zien. 
Heel bijzonder was ook de inbreng 
van enkele vluchtelingen uit Syrië 
en Irak. Zij hebben hard gewerkt en 
vonden het erg leuk om samen met 
de andere vrijwilligers op te trekken. 
Uiteraard ieder met zijn eigen ver-
haal en blij om iets terug te kunnen 
doen voor de opvang in Nederland.

Samen de handen uit de mouwen 
steken tijdens NL-Doet. 
 

TEUGE.- NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL-
doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een 
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Het wordt georganiseerd 
door het Oranje Fonds en lokale vrijwilligers. Vrijwilligers zijn het 
kloppend hart van vele sociale initiatieven.

Op zaterdag 11 maart werd er in het 
kader van NLdoet weer flink geklust 
in en om Teuge. Naast de school 
werd een moestuin aangelegd en in 
de weilanden de Zandenallee is een 
vechtheg aangepoot. Ook de jaar-

lijkse opknapbeurt bij dierenverblijf 
’t Beestenboeltje mocht niet ontbre-
ken!

Het opknappen van het dierenver-
blijf werd gecoördineerd door direc-

teur Herman Vukkink. De afrastering 
werd hersteld, het kippenhok opge-
knapt, de weide opgeruimd, de stal 
uitgemest, kisten geschilderd en het 
verblijf opgeruimd. Na het klussen 
werd onder genot van een drankje 
en hamburgers de dag afgesloten. 
Met dank aan de enthousiaste klus-
sers hebben de dieren weer een aan-
trekkelijk onderkomen. 

foto: Bob Bakker

FITNESS - RUNNING - TENNIS
LAATSTE 3 DAGEN! KLEDING

3 HALEN 
1 BETALEN

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

RESTANTEN SEIZOEN 2016-2017

* U BETAALT HET HOOGST GEPRIJSDE ARTIKEL

*

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate



BIA bv, onderdeel van de Belgische BIA GROUP, gevestigd in Zutphen, is 
de Nederlandse importeur van KOMATSU grondverzetmachines, METSO  
crushing- screening en recycling materieel, en TECNOGEN gensets. Voor 
onze sterk groeiende organisatie staat passie in wat wij doen, kwaliteit en 
klantgericht denken, en ondernemingszin voorop in wie wij zijn. Om onze 
ambities verder gestalte te geven en uit te bouwen zijn wij op zoek naar:

WERKPLAATS MONTEUR

De werkplaats monteur – vestiging Zutphen – staat in voor het 
zelfstanding en in teamverband uitvoeren van  uiteenlopende 
reparatie, opbouw- en onderhoudswerkzaamheden.

BIA biedt: 
Een boeiende monteursfunctie binnen een professionele 
en ambitieuze organisatie, met een bij de functie passende 
salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, in een 
prettige werkomgeving.

BIA vraagt:
-  affi niteit met grondverzet- en constructiemateriaal 
 of landbouwmachines
-  MBO werk- en denkniveau in een 
 toepasselijke techniek richting
-  zelfstanding en in teamverband kunnen werken
-  kennis en ervaring in diagnose stellen en planmatig uitvoer 
 en van reparatiewerkzaamheden
-  kennis en ervaring van werktuigbouw, hydrauliek, 
 motortechniek en elektrotechniek
-  kennis van de Engelse taal
-  VCA-gecertifi ceerd is een pré
-  BMWT keurmeester is een pré

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze 
Chef Werkplaats: Cor Verbeek 
voor meer informatie kunt u met ons bellen op 
tel. 0575-596 700 – uw gemotiveerde en bondige reactie met 
een actuele CV zien wij met belangstelling tegemoet, deze 
kunt u richten aan: BIA bv, t.a.v. Service Manager – 
Postbus 39, 7200 AA ZUTPHEN – 
of per e-mail info.nd@biagroup.com
BIA website: netherlands.biagroup.com

BIA bv, onderdeel van de Belgische BIA GROUP, gevestigd in Zutphen, is 
de Nederlandse importeur van KOMATSU grondverzetmachines, METSO  
crushing- screening en recycling materieel, en TECNOGEN gensets. Voor 
onze sterk groeiende organisatie staat passie in wat wij doen, kwaliteit en 
klantgericht denken, en ondernemingszin voorop in wie wij zijn. Om onze 
ambities verder gestalte te geven en uit te bouwen zijn wij op zoek naar:

WERKVOORBEREIDER / PLANNER
De werkvoorbereider / planner – vestiging Zutphen – is met de 
collega’s in het serviceteam het aanspreekpunt voor onze klanten en 
onze servicemonteurs voor technische ondersteuning, onderhoud- en 
reparatie vraagstukken.

U draagt zorg voor een effi ciënte werkvoorbereiding en 
planning en de daarbij behorende administratieve verwerking. U ben 
in staat om aanvragen om  te zetten in  offertes met de daarbij 
behorende commerciële opvolging. Klanttevredenheid en klantcontact 
zijn bij u in de juiste handen. Daarnaast beheert u diverse 
ondersteunende diensten en programma’s. U heeft ervaring in een 
soortgelijke omgeving en beschikt over professionele- en 
communicatieve vaardigheden.

BIA biedt: 
een boeiende functie in een ambitieuze organisatie die haar positie 
in de markt verder wil uitbreiden, binnen een groeiende no-nonsense 
onderneming met carrièreperspectief die zich richt op  marktprestatie, 
rendement en klanttevredenheid. Een bij de functie passende 
salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden in een 
uitdagende professionele werkomgeving.

BIA vraagt:
enthousiaste kandidaten met een klantgerichte en commerciële 
instelling. U beschikt over een grote mate van zelfstandigheid, bent 
fl exibel en in staat effectief te communiceren op verschillende niveaus 
en onder verschillende omstandigheden. U hebt een technische 
opleiding op MBO+-werk en denkniveau, met bij voorkeur ervaring met 
grondverzet- en  constructiematerieel of landbouwmechanisatie. U 
heeft ervaring actuele met ERP systemen en MS Offi ce.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Service 
Manager: Frans Klaaijsen 
voor meer informatie kunt u met ons bellen op tel. 0575-596 700 – 
uw gemotiveerde en bondige reactie met een actuele CV zien wij met 
belangstelling tegemoet, deze kunt u richten aan: BIA bv  –  
t.a.v. Service Manager – Postbus 39, 7200 AA ZUTPHEN – 
of per e-mail: info.nld@biagroup.com 
BIA website: netherlands.biagroup.com

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

Besparing op tijd & geld

Al je data te beheren op 1 locatie

Optie tot koppelen meerdere shops

Realtime synchronisatie van data

++
magento exact

€

onlineconnector.nlc

Bekijk alle mogelijkheden op

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
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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!

Dominees in Nijbroek

NIJBROEK.- Donderdag 9 maart is in de kerk van Nijbroek de kleding 
van dominees vanaf de reformatie (16e eeuw) geshowd. Elf  mannen en 
één vrouw uit Nijbroek hebben de kledingstukken met zwier getoond, 
dit soms tot grote hilariteit van de aanwezigen. De kledingstukken en 
toelichting is verzorgd door een werkgroep van de Bronkerk uit Ugche-
len.

Carla Zuidema van deze werkgroep 
heeft toegelicht waarom en hoe de 
kleding van de predikanten door 
de jaren heen veranderde. Hiervoor 
moeten wij teruggrijpen naar het 
uitgangspunt van de Reformatie: 
God openbaart zichzelf aan iedereen 
in zijn Woord (de bijbel). Bemidde-
ling van kerk en geestelijkheid is 
niet nodig. Deze stellingname miste 
zijn uitwerking niet op de kleding 
van de predikant: er mocht geen on-
derscheid gemaakt worden tussen 
de eenvoudige gelovige en de gees-
telijke stand. Dus werd de tijdloze 
liturgische kleding ingeruild voor 
eigentijdse kleding : een eenvoudig 
burgerpak. In die tijd een pofbroek, 
wambuis, hoge spaanse kraag, hoge 
tabs toelopende hoed. Maar…  op 

die kleding is dan in de loop van de 
tijd de mode van toepassing, waar 
het behoudende kerkvolk de nodige 
moeite mee had. 
De kleding van de predikanten was 
ook aanleidingen voor spanningen, 
zoals in de tijd van de lange haar-
dracht en later in de 18e eeuw de 
z.g. pruikentijd met zijn weelderige 
kleding. Sinds het midden van de 
18e eeuw tot ver in de 19e eeuw, gin-
gen de meeste predikanten gekleed 
in een lange mantel en bef, kuit-
broek en op het hoofd een driekan-
ten steek.  Wetgeving in de Bataafse 
tijd (1796) en later in 1853 (Wet 
op de kerkgenootschappen) moest 
de scheiding tussen Kerk en Staat  
waarborgen (een onderwerp wat ook 
toen al actueel was). Het dragen van 

liturgische kleding op straat werd 
verboden. 

Mede als gevolg hiervan werd de 
toga in de NH kerk vanaf 1854 gelei-
delijk ingevoerd en kon de dominee 
buiten het kerkgebouw als iedere 
burger gekleed gaan. In de jaren ’70 
van de vorige eeuw ontstond naast 
de centrale plaats van de preek 
steeds meer aandacht voor het vie-
rend karakter van de kerkdienst met 
de erbij behorende symboliek: li-
turgische gewaden met stola’s in de 
kleuren van het kerkelijk jaar zien 
we weer terugkomen, zo is de cirkel 
weer gesloten.
Na de pauze heeft Dominee Van 
Staalduinen verteld over de middel-
eeuwse kerk van Nijbroek en haar 
eerste predikanten. Uit dit verhaal 
bleek dat Carolus Gallus niet de eer-
ste predikant van Nijbroek was maar 
waarschijnlijk de derde. Deze avond 
was een initiatief van de vrouwen-
vereniging “Samenwerking” in Nij-
broek.

Studenten Wageningen Universiteit op 
werkbezoek landgoed Beekzicht

VOORST.- Vrijdag 10 maart kwamen ruim 50 studenten van de studie-
richting bos- en natuurbeheer naar Voorst voor een excursie met veld-
werk op Landgoed Beekzicht om mee te denken over de toekomst van 
het landgoed.

Rond 9.00 uur werden ze in de kas 
van De Kolke welkom geheten door 
onder andere Willem de Beaufort 
(directeur landgoed Beekzicht b.v.) 
en Voorster  burgemeester Pen-
ninx. Na de introductie vertrok de 
bus met studenten voor een excur-
sie over het landgoed en werd een 
wandeling gemaakt door de bossen. 
Na de lunch vertrokken de studen-
ten naar Klein Java waar in roule-
rende groepjes drie vragenrondes 

plaatsvonden voor/met de actoren. 
Dat waren bijvoorbeeld: Willem de 
Beaufort, Ed Krijgsveld (voorzitter 
natuurwerkgroep de Spaanse Rui-
ter), Jan van Muyden (bestuurslid 
Beekzicht), Gerard Koopmans (Be-
heerder Beekzicht), Ineke Brusse 
(deskundige Landgoederen en na-
tuurschoonwet), Wim Smeenk (agra-
riër en campinghouder) en Ben Roe-
terd (beleidsmedewerker landschap 
gemeente Voorst.

Vele vragen over allerlei onderwer-
pen werden gesteld en al die ant-
woorden en gegevens moeten door 
de tien groepen studenten verwerkt 
worden in even zo veel onderne-
mingsplannen of posters voor de 
toekomst van het landgoed. 
De studenten krijgen daar een week 
de tijd voor en de presentatie van 
al deze plannen is in Wageningen. 
Willem de Beuafort en Gerard Koop-
mans vormen de jury. Landgoed 
Beekzicht kan de verschillende 
plannen naast elkaar leggen en even-
tueel onderdelen combineren om te 
gebruiken voor het toekomstig be-
heer van het landgoed.

Lekker-blijven-lopen inloopochtend
KLARENBEEK.- De inloopochtend van woensdag 22 maart zal in het 
teken staan van lekker blijven lopen. Door twee verschillende vakgebie-
den naar Klarenbeek te halen wordt gehoopt mensen te kunnen advise-
ren over het verhelpen van bepaalde fysieke ongemakken.

Mulder Orthopedie is gevestigd in 
Twello. Bij hen kunt u onder andere 
terecht voor steunzolen, sportzolen 
en loopanalyses. Veel patiënten heb-
ben pijnklachten en beperkingen 
van het steun- en bewegingsstelsel. 
Deze klachten kunnen aangeboren 
zijn of verworven. Veel van de klach-
ten kunnen goed verholpen worden 
door middel van steunzolen. 

Blom is de vakman op het gebied 
van schoenen, door een uitgebreid 
assortiment met verschillende uit-
voeringen, maar ook door deskundig 
advies. Heeft u klachten aan voeten, 
benen of zelfs aan rug/nek, het kan 
zo zijn dat uw schoeisel hier een (be-
langrijke) oorzaak van is. Kom deze 
ochtend eens naar Klarenbeek om te 
horen wat de mogelijkheden zijn.

Apeldoornse wandelchallenge
Binnenkort start ook weer de Apel-
doornse wandelchallenge, voorheen 
de Diabetes Challenge genoemd. 
Coördinator van deze wandelgroep 
wordt Theo Huisman en de begelei-
ding zal gebeuren door fysiotherapie 
Klarenbeek en Huisartsenpraktijk 
Smit & Bogchelman. Meer informa-
tie kunt u binnenkort vinden op Fa-
cebook en in deze krant.

Vervoer
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: hhkla-
renbeek@hotmail.com.

aangesloten bij Netwerk Notarissen

www.DNSnotarissen.nl Rijksstraatweg 88, 7391 MT Twello
Telefoon (0571) 27 46 68

info@dnsnotarissen.nl
Netwerk Notarissen is een landelijk samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige 
notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u 
aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Voor meer informatie 
zie www.netwerknotarissen.nl.

HET BELANG VAN DE 
NOTARIËLE VOLMACHT 
Wanneer u uw belangen door een lichamelijke of geestelijke oorzaak niet meer zelf 
kunt behartigen, zullen uw familieleden de gang naar de rechter moeten maken voor 
een onderbewindstellingsprocedure. Een gevolg van onderbewindstelling is dat er 
jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd moet worden aan de rechter. De rechter 
gaat als het ware op uw stoel zitten. Om dat te voorkomen is mogelijk dat bij de notaris 
een notariële volmacht laat opstellen. Hierbij geeft u volmacht aan uw partner en/
of kinderen om namens u de lopende zaken zoals bankzaken, belastingaangiftes, het 
afsluiten en opzeggen van verzekeringen, verkoop van uw woning te laten afhandelen. 
De volmacht kan ook zien op zaken van medische aard, wensen ten aanzien van zorg, 
huisdieren, enzovoorts.
 
Maar mijn partner kan toch handelen als ikzelf niet handelingsbekwaam ben?
Nee, dat kan niet altijd. Het zal niet direct een probleem zijn, maar het gaat mis als 
bijvoorbeeld een bankrekening opgezegd moet worden of bij verkoop van de woning. 
U dient daarvoor samen te tekenen. Als daartoe niet mee in staat bent, dan is het 
onvermijdelijk dat er een onderbewindstellings-procedure gestart moet worden. Uw 
partner dient daarnaast toestemming te vragen aan de kantontrechter voor de verkoop 
van de woning. De kantonrechter bepaalt dan dat eerst het huis getaxeerd wordt, 
zodat de verkoopprijs vergelijkbaar is met de taxatieprijs. Zo niet, dan weigert de 
kantonrechter zijn toestemming en gaat de verkoop niet door.
 
Waarom is bewind extra lastig als je getrouwd bent?
Een bijzonder vervelende consequentie is dat er steeds weer toestemming gevraagd 
moet worden aan de kantonrechter voor bijvoorbeeld grotere, niet-dagelijkse uitgaven, 
terwijl ook jaarlijks rekening en verantwoording moet worden afgelegd over de 
uitgaven. Dit betekent dus dat ook de ene “gezonde” echtgenoot gebonden is aan het 
bewind, en niet altijd vrij is naar eigen inzicht te handelen. Is er eenmaal een bewind, 
dan bent u steeds gebonden aan de regels van het bewind. 
 
De alleenstaande oudere doet er ook goed aan om niet alleen bij overlijden de zaken 
te regelen middels een testament, maar ook tijdens het leven voorzorgsmaatregelen 
te nemen dat iemand (zoon of dochter of ander familielid waarmee een goede 
verstandhouding is) alle zaken kan afhandelen bij ziekte of handelingsonbekwaamheid. 
De notariële volmacht ‘bij leven’ voorkomt veel gedoe bij de rechter.
 
Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen 
met ons kantoor.

mailto:hhklarenbeek@hotmail.com
mailto:hhklarenbeek@hotmail.com


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

Vraag naar de voorwaarden

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Actie geldt van 6 t/m 18 maart 2017

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

 
 

 

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

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

All-Inclusive Wok-Grill
restaurant met live cooking

Ook het adres voor uw
bruiloft, bedrijfsfeest, buffetten

en spelprogramma’s

Dorpsstraat 11, Hall (bij Eerbeek)
Tel. (0313) 65 15 79 na 12.00 uur

Meer info: www.bello.nl

Iedere zaterdag en zondag

Inclusief bier, wijn, limonade etc.

Iedere zaterdag en zondag

Inclusief bier, wijn, limonade etc.

2 UUR
ONBEPERKT

ETEN & DRINKEN

€ 25,45 P.P.

Iedere zaterdag en zondag

Inclusief bier, wijn, limonade etc.

Iedere zaterdag en zondag

Inclusief bier, wijn, limonade etc.

ETEN & DRINKEN

3 UUR
ONBEPERKT

ETEN & DRINKEN
€ 28,95 P.P.
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Achter de Hoven 61  
7419 AG  Deventer
T (0570) 61 42 36
M 06  12 24 20 18
F (0570) 61 46 52
E welkom@voordepoorte.nl

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

Opening Dorpsplein

NIJBROEK.- Tijdens de Compost- en 
Potgrondactie van de Vrienden van 
Loamnes in Nijbroek, vorige week 
werd tijdens de aftrap van de dis-
tributie ook het vernieuwde Dorps-
plein in Nijbroek officieel openge-
steld en in gebruik genomen. 

Ondersteund door de Vrienden van 
Loamnes heeft Cees Berghuis als lid 

van Plaatselijk Belang Nijbroek de 
ceremonie verricht door het planten 
van violen. Plaatselijk Belang heeft 
ruim tien jaar bij de gemeente Voorst 
gelobbyd om een beter en mooier 
geplaveid plein te krijgen en om de 
aansluiting met de Middendijk ver-
keersveiliger te maken. Dat dat ein-
delijk gelukt is, is inderdaad wel een 
bloemetje waard.

Rotaryclub Voorst organiseert 
‘Wandelen voor Water’ in Voorst

VOORST. - Dit jaar gaan 5 basisscholen in de gemeente Voorst meedoen 
met het project ‘Wandelen voor Water’. ‘Wandelen voor Water’ is een 
landelijk project waar  jaarlijks plusminus 80 scholen aan meedoen 
met  ca. 5000 leerlingen en een opbrengst van ca. € 100.000,= voor wa-
terprojecten in ontwikkelingslanden.

180 leerlingen uit groep 7 en 8 van 
verschillende basisscholen zullen 
op woensdag 22 maart 6 kilometer 
gaan wandelen met een rugtas met 
6 liter water. Ter vergelijking: kin-
deren in ontwikkelingslanden lopen 
dagelijks met grote jerrycans met 6 
liter water op hun hoofd vele kilo-
meters om water te halen.

Waarom ‘Wandelen voor 
Water’?
- Zo’n 40 % van de wereldbevolking 
(800 miljoen) beschikt niet over 
schoon drinkwater en goede sani-
taire voorzieningen. 
- Elke 20 seconden sterft er een kind 
door gebrek aan schoon drinkwater.
- Vrouwen en kinderen in ontwikke-
lingslanden besteden 60% van hun 
tijd overdag om  water te halen. Ge-
volg: geen tijd voor werk of school.
 - Schoon drinkwater is het beste 
medicijn ter voorkoming van ziek-
ten. 

Rotaryclub Voorst heeft dit jaar het 
initiatief genomen om in samenwer-
king met Stichting ZOA de basis-
scholen in de gemeente Voorst te 
benaderen om mee te doen aan dit 
project. Dit jaar wordt door ZOA het 
geld van de sponsorloop besteed 
aan 17 nieuwe waterputten met 
pompen bij scholen 
in  Monrovia, Libe-
ria. Hiermee wordt 
de bevolking van 
ca. 2000 gezinnen ( 
ca. 11.600) kinderen 
voorzien van schoon 
drinkwater.
Oorlog en conflicten 
en vervolgens Ebola 
hebben ervoor ge-
zorgd dat veel scho-
len in Liberia geen 
goed functionerende 
waterpunten en sa-
nitaire voorzienin-
gen meer hebben. Er Werkgebieden waar ZOA actief is.

is dringend behoefte aan schoon en 
veilig drinkwater. ZOA wil nieuwe 
waterputten aanleggen die geboord 
worden met een nieuwe techniek, 
waardoor er dieper geboord kan wor-
den. Hierdoor kan er schoon drink-
water opgepompt worden. Belang-
rijk doel van ‘Wandelen voor Water’ 
is de bewustwording van de kinde-
ren van de wereldproblematiek op 
het gebied van drinkwater en sani-
taire voorzieningen. Voorafgaand 
aan de wandel dag wordt  door Ro-
tary leden een gastles verzorgd voor 
de kinderen waarbij beelden van het 
project worden getoond en kinderen 
actief worden geïnformeerd over de 
situatie in ontwikkelingslanden. Na 
de gastles krijgen de kinderen een 
sponsorformulier mee waarmee de 
kinderen sponsorgeld kunnen in-
zamelen bij familie, buren en ken-
nissen. Niet onbelangrijk is nog dat 
het totaalbedrag van de scholen met 
50% wordt vermeerderd door koe-
pelorganisatie voor ‘Wandelen voor 
Water Aqua for All’.

Meewerkende organisaties:
Basisscholen ten Holtens Erve, Ha-
gewinde, Sjaloom, De Wingerd en 
De Kleine Wereld.
Gemeente Voorst
Zwembad “De Schaeck”
Sportschool Anytime Fitness
Stichting ZOA (www.zoa.nl)
Aqua for All ( www.wandelenvoor-
water.nl)
Rotaryclub Voorst

Helena van der West
betrokken • passie voor het vak • enthousiast

MH Twello heeft zeer ruime openingstijden
Ik behandel alleen volgens afspraak, zo heb ik voldoende tijd voor iedereen.

MA:13.00 - 21.00 uur | DI: 8.00 - 17.00  uur | WO: 8.00 - 15.00 uur 
DO: 13.00- 21.00 uur | VR: 7.00- 16.00 uur | ZA: 8.00- 12.00 uur

van 20-26 maart is het 
DE WEEK VAN DE 
MONDHYGIENIST

Mondhygiëne Twello  |   Verdistraat 6  |  7391 SG Twello
m. 06 - 14 77 32 22  |  t. 0571 278065     |  e: info@mondhygienetwello.nl

Mondhygiene Twello bestaat 5 jaar

Neem allemaal contact op voor een vrijblijvende kennismaking
�

Uitvoering Zingt den Heer

VOORST.- De jaarlijkse uitvoering bestond uit twee delen: het zang-
programma in de kerk met aansluitend een toneelvoorstelling in het 
Dorpshuis. Het ruim 130-jarige koor trok veel belangstelling. Het aan-
gekondigde zangprogramma werd even omgegooid, omdat de organist 
(Gert Oldenbeuving) was verlaat. 

Het koor, onder leiding van hun 
nieuwe dirigent Maarten Romkes 
met pianobegeleiding van Roel 
Praas, opende met het bondslied en 
sloot af met Halleluja van L. Cohen.
De secretaris van de Koninklijke 
Christelijke Zangers Bond, mevrouw 
Marja Wijnholds, was naar Voorst 
gekomen om maar liefst zeven jubi-
larissen te huldigen. Vier leden voor 
25 jaar lidmaatschap: Hermien Lens-
sen, Jenny Pelgrum, Peter Pelgrum, 

Marien Ruijsch en Joop Wilbrink. 
Corry Oolman was 35 jaar lid en Jo 
Tekelenburg werd gehuldigd vanwe-
ge 65 jaar lidmaatschap. Voor ieder-
een was een persoonlijk woord. Alle 
jubilarissen ontvingen een speld of 
een beeldje en bloemen.Hierna ver-
trok het gezelschap naar het Dorps-
huis waar de spelers van toneelclub 
OCH uit Holten klaar stonden om de 
bezoekers te laten genieten van het 
blijspel De Stokvissen.

http://www.zoa.nl
http://www.wandelenvoorwater.nl
http://www.wandelenvoorwater.nl


Het adres voor het complete aanbod

• Tuinaanleg     • Tuinonderhoud     • (Sier)bestrating     
•Beplanting     •Snoei- en zaagwerk     •Tuininrichting 

www.hoveniersbedrijfjutten.nl
Quabbenburgerweg 21, Terwolde 

T: 0571 - 290 803 M: 06 - 1051 66 55

TE HUUR
Kantoorkamers Centrum Twello

2 enkele kantoorkamers en 
2 kantoorkamers 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

Te huur
Woonruimte

Terwolde

06-20913851

Tweet van de week: Rustig ten 
strijde tegen de cowboys. Surf 

naar: www.Voorst.PvdA.nl

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

14 10 10 86 of 06 51 93 44 38.

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

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

22 45 97 07 

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

Oprit of terrasreinigen? E2,50 
m2. Tel: 06-55330534

Aangeboden groente tuin in 
Wilp (dorp).  

Informatie 06-5142 4920

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

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

23592164/0575-502635 www.
bertpetersbouw.nl

Feestje! Zaal huren!  
www.gewoontwelle.nl

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

Rommelmarkt Dorpskerk 
Twello 13-05-2017 voor 

restauratie kerk. U bezorgt 
Voordersteeg 12, zaterdags: 09-
12.00 uur. Woningontruimen: 
06-21444809; 06-81568362

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

22 45 97 07

Te koop gevraagd: opknap pia-
no’s of vleugels 06-25256414

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

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 06-

51607885 Twello.

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

Wij zoeken jonge meiden (v/a 
14 jaar) om op de camping te 
helpen. Diverse werkzaamhe-

den in de weekenden en tijdens 
de vakantie. Bel voor meer info 

naar 06-57333303

Te koop allerlei schapen art. 
o.a. afrastering, schrikdraadap-

paraten, voerbakken, ruiven, 
ontsmettingbox, veewagen, pz 
cyclomaaier 135. Tel. 0571-

273519

Comm. kerkactie Wilp vraagt 
voor haar rommelmarkt 

allerhande spullen. U kunt 
bellen naar T.Pol 06 14596418 
of B.Bussink tel 0571-261368 

De artikelen worden gratis bij 
u opgehaald.

Te koop: Freesia’s, Kla-
renbeekseweg 44 te Voorst 
L.Leerdam 0575-503412

Beukenhaag, bosplantsoen, 
hedera (fruit), bomen, taxus, 

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

12734971

Te huur gezocht in Twello 
garage/schuur/stalling voor 2 

motoren. Telefoonnr. 06-
25355400

Geldig van 16 t/m 20 maart 2017

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

Vleesch:  0571-271439
Vis: 0571-271662

7.50

6.60

0.99

1.65

1.99

5.00

10.00

4.00

6.25

4.95
9.50
2.75

Lekkerrrrrr makkelijk

Wrap-2-trio

Vers van het mes

Minuutsteaks
diverse smaken

Worst van de week

Paté 
boeren en créme

Veilingvers

Zalmfilet Noors

Vleeswaar van de week

Chorizo

Broodje van de week

Broodje channiekip
“pistolet kip, champignon en 
gebakken ui”

Combi Klapperrrrr
2 lekkerbekken

+
3 hollandse maatjes

Specialiteit van de week

Zwitserse schijven

Maaltijd van de week

Rendang
gestoofd rundvlees, 
rendangsaus, sperzieboontjes 
en gekruide rijst

Grilltip

Gegrilde kip

2 voor

Per stuk 4.25

4 voor

100 gram

100 gram

100 gram

2 voor

4 voor

500 gram

1 voor

2 voor

1/2 voor

Buurman Vleesch & Vis

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

appel fris 200g  1.49

   1.39

   1.49
  

10kg 4.99

  1.49

Vast kokende

vers geschrapte

Salade van de week

aardappel

g pg p

dSS ll ddd van dddee
krieltjes

Grote bloemkool

Volop hollandse asperges, spinazie en raapstelen!

per stuk

bakjes 500g

kilo

Pitloze druiven
blauwe en wit
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Druk weekend voor musici Excelsior

Naast dansers van sv Twello gaven ook de Dance Masters uit Apeldoorn een extra dimensie 
aan het Voorjaarsconcert van Excelsior.

TWELLO.- Muziekvereniging Excelsior heeft afgelopen weekend extra 
uitgepakt. Het gebruikelijke voorjaarsconcert besloeg dit keer maar 
liefst twee dagen. Zaterdagavond en zondagmorgen traden musici en 
dansers op in het Jachtlust met een programma dat bol stond van dans 
en dansmuziek.

De combinatie fanfareorkest en dans 
bleek alras een goede. Onder de ti-
tel ‘Lets Dance’ kregen de concert-
bezoekers een programma voorge-
schoteld waarbij het moeilijk bleek 
stil te blijven zitten. Onder leiding 
van (interim) dirigent Karel van de 
Berge werd het publiek getrakteerd 
op tal van toppers die al jarenlang 
de hitlijsten  aanvoeren. Nummers 
als Time of my life, Spanish Dance, 
Conga, The second walz, Dancing 
Queen en Mambo no 5 kregen een 
extra dimensie door het optreden 
van sv Twello dansgroepen en de 
Dance Masters van dansschool 
Wensink uit Apeldoorn. 

Dat Excelsior over zeer talentvolle 
musici beschikt werd overduidelijk 
door het solistische optreden van de 
dames Danique Wagemans en Ina 
Esselink. Getooid als echte Spaanse 
señorita’s gaven ze met hun saxo-
foons een staaltje van hun kunnen 

ten beste in het nummer Spanish 
Dance. Het was dan ook niet ver-
wonderlijk dat hen een daverend 
applaus ten deel viel.

Na de uitvoering op zaterdagavond, 
met een bijna uitverkochte zaal, 
konden de senioren en de zon-
nebloemgasten op zondagmorgen 
genieten van een leuk en gratis 
voorjaarsconcert, een fijn ochtendje 
amusement dat zeker voor herha-
ling vatbaar is.

www.veluwscollege.nl/twello

Game changers
Zo nu en dan duikt er in de media een term op, 
die helemaal nieuw is óf er altijd al was, maar 
nu opeens helemaal hip is. De afgelopen weken 
kwam ik ‘game changer’ in iedere krant en in bijna 

ieder tv-interview tegen. De betekenis is zoiets als: 
‘een gebeurtenis of ontwikkeling die bestaande 

verhoudingen plotseling en drastisch verandert, vaak 
met grote gevolgen.’  Voor de komende verkiezingen was 

het wachten op een game changer. De debatten waren te 
voorspelbaar, ze kabbelden en babbelden maar wat voort, er moest eens 
iets gebeuren. Maar er gebeurde niet zoveel. Nu moet je in deze tijden 
als politicus sowieso ‘the game’ heel goed begrijpen en met de spelregels 
kunnen omgaan. Eén verspreking en je Jortkeldert in de peilingen alweer 
vijf zetels. Verkeerde jasje aan? Stropdas (zo je die al draagt) niet goed 
gestrikt? Jurkje te lang of te kort? Pak maar in! Je moet mediageniek zijn en 
bijna een soort popster. Justin Klaver, of Jesse Bieber. Twitter en Facebook 
lijken de gangbare kanalen om je politieke standpunten te spuien en snel 
en scherp te reageren op anderen. BAM! Juist daar kan één te snelle reactie 
fataal zijn. De problemen met de beveiliging van Geert Wilders waren 
een game changer. Want een debat waarop niet alle grote lijsttrekkers 
verschijnen verliest een deel van z’n waarde. Het afgelopen weekend waren 
de problemen met de Turkse minister(s) een joekel van een game changer. 
En in de tijd die verstrijkt tussen het schrijven van dit stukje door mij en 
het lezen ervan door u/jou zal die game ongetwijfeld nóg weer enkele 
malen changen. Doordat mensen elkaar niet begrijpen. Door korte lontjes. 
Door verkeerd geformuleerde of geïnterpreteerde boodschappen. Door 
wantrouwen. Een aantal weken geleden hield Twello’s inwoner Jan Terlouw 
een prachtige en ontroerende toespraak over dat vertrouwen. Over touwtjes 
uit brievenbussen. Ik kom uit die tijd. Het uiterlijk van een politicus deed er 
nog niet toe. Wél zijn of haar betrouwbaarheid. Afgelopen weekend zat ik 
op een terrasje en naast mij zat een groepje meisjes van een jaar of twintig 
over de komende verkiezingen te praten. Eéntje vertelde dat haar zus op 
‘die Jesse Klaver’ ging stemmen, omdat ze dat een lekker ding vond. Het 
voorstel om de kiesdrempel te verlagen naar 16 jaar zal voor veel politici dus 
ook weer een fl inke ‘spelbreker’ worden… De leerlingen van 3M vulden bij 
maatschappijleer een paar stemwijzers in. Daar kwamen grappige dingen 
uit. Bij een aantal kwam 50 Plus als eerste uit de (stem)bus. (‘Wáááááát! Hoe 
kan dát nou?? Ik heb ‘m gewoon serieus ingevuld!’) Oude zielen? Of tóch 
de ‘swagg’ van een oudere politicus? Hoe hip of interessant het blijkbaar 
ook is om met die Engelse term ‘game changer’ te smijten, volgens mij is 
er niet zoveel nieuw aan. Zeker in het onderwijs zijn we eraan gewend dat 
het spel constant verandert. Laat dat maar aan Den Haag over. Deze week 
krijgen we weer eens inspectiebezoek. Hun beoordeling kan de game ook 
behoorlijk changen. Maar wanneer je op zo’n kijkdag alles opeens heel 
anders gaat doen, ben je ook niet geloofwaardig. (‘Maar meneer! Dat doet 
u anders nóóóóit!’) Nóg een paar (leuke) game changers de komende tijd: 
onze verhuizing naar de gloednieuwe school. Een gloednieuwe directeur. Uit 
Twello! Heel veel nieuwe aanmeldingen. Spannende tijden. Verkiezingen. 
Niet meer zweven, maar stemmen! En anders: vier jaar ‘kiezen op elkaar…’  
Weet je trouwens wie de beste game changers ever zijn? Leerlingen! Zij 
veranderen het spel iedere dag, ieder lesuur wéér! Ook je best voorbereide 
les kan na één minuut compleet anders lopen. Dus.

Bret Jsanen
Dconet VC Tllweo

“als verkiezingen iets zouden veranderen waren ze allang verboden”

KIEZEN

Tulp voor Hulp

Ook deze vrijwilligers van Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Voorst 
kwamen in actie voor de promotie van de Tulp voor Hulp actie.

GEMEENTE VOORST.- 3 en 4 
maart stonden de vrijwilligers 
van Het Nederlandse Rode Kruis 
afdeling Voorst bij de Albert Heijn 
in Twello voor de promotie van de 
Tulp voor Hulp actie. Hier werden 
tulpenbossen verkocht waarbij 
per bos één euro naar het Rode 
Kruis nationaal ging voor hulp in 
Nederland.

De vrijwilligers stonden er ook om 
te vertellen wat de afdeling Voorst 
doet in de gemeente Voorst en ge-
heel Klarenbeek. Dit op gebied van 
evenementenhulp (EHBO), nood-
hulp (bij rampen), opleidingen en 
zelfredzaamheid. Dit geheel bracht 
een mooi bedrag op voor de afdeling 
mede door giften in de collectebus. 
Mocht je meer willen weten wat de 
afdeling doet, kijk dan eens op de 
site: www.rodekruis.nl/voorst. Daar-
naast start de afdeling op zaterdag 25 
maart een uitgebreide EHBO cursus. 
Deze duurt vijf zaterdagen van 09.00 
tot 13.00 uur en een ééndaagse Re-
animatie en AED cursus. Voor opga-
ve en inlichtingen kunt u mailen met 
opleidingen@rodekruis-voorst.nl.

Vrouwen van Nu  
WILP.- Donderdag 16 maart is er weer een afdelingsavond van Vrouwen 
van Nu Wilp in dorpshuis De Pompe. De avond begint om 19.45 uur. 
Speciale gast is Christel Tijenk met een lezing over kamp Westerbork. 

De lezing wordt ondersteund door 
beeldmateriaal. Mevrouw Tijenk is 
coördinator educatie bij het herin-
neringscentrum Kamp Westerbork. 
Het kamp werd al in 1939 gebouwd 
en in gebruik genomen. Tot de af-
braak in 1971 is het kamp nagenoeg 
voortdurend in gebruik geweest. De 
nadruk ligt tijdens deze lezing op de 

jaren 1942-1945, de jaren dat kamp 
Westerbork als doorgangskamp werd 
gebruikt. Het verhaal van kamp Wes-
terbork is het verhaal van de moord 
op 102.000 keer één mens. Het is ook 
het verhaal van 5.000 overlevenden. 
De verhalen van de getuigen van 
kamp Westerbork vormen een be-
langrijk element van deze lezing.

Emotie-eten onder controle
LOENEN.- Zaterdag 18 maart is er om 10.00 uur een workshop “Emotie-
eten onder controle” bij gewichtsconsulent Hanneke Nieuwenhuis in 
Loenen. De workshop is voor iedereen die regelmatig grijpt naar choco-
la, koek of chips om gevoelens van stress, moeheid, verdriet of frustratie 
“weg te eten”. Tijdens de workshop wordt de de eerste stap gezet om dit 
emotie-eten onder controle te krijgen.

Hanneke: “Veel mensen kunnen 
zich heel goed aan een gezond eet-
patroon houden waardoor ze mooi 
afvallen of op gewicht blijven, zo-
lang de dagelijkse gang van zaken 
goed verloopt. Maar zodra er een 
kink in de kabel komt en moeheid, 
boosheid, irritatie of onzekerheid 
toeslaan, dan lijken alle remmen los 

en “moet” dat pak koekjes op. Tij-
dens de workshop gaan we kijken 
waar die drang tot troosteten van-
daan komt en krijgen de deelnemers 
inzichten om die momenten van 
boosheid of irritatie zonder eten te 
doorstaan.” Meer info: www.Hanne-
keNieuwenhuisGewichtsconsulent.
nl of 06-30770111.

Algemene Leden Vergadering ABT 
op 21 maart
TEUGE.- Algemeen Belang Teuge houdt op dinsdag 21 maart vanaf 
19.30 uur haar Algemene Leden Vergadering in dorpshuis op den Toega 
in Teuge. Het bestuur van ABT nodigt alle leden uit om op deze avond 
aanwezig te zijn. 

In het eerste deel van de avond zal 
een terugkoppeling worden gege-
ven over de activiteiten afgelopen 
jaar. Tevens wordt een vooruitblik 
op stapel staande activiteiten 2017 
gedeeld.  
In het tweede deel van de avond 
vindt de onthulling “heel Teuge 

smult” plaats. Welke lekkernijen 
worden hier gepresenteerd? De 
deelnemers op deze avond kunnen 
proeven en oordelen. Deze primeur 
mag je niet missen... De stukken 
ALV ABT staan op de website www.
teuge.eu en liggen ter inzage in het 
dorpshuis op 21 maart. 

http://www.rodekruis.nl/voorst
mailto:opleidingen@rodekruis-voorst.nl


Het nieuwe hoortoestel
Cellion primax:
Revolutionair horen zonder
batterijen.

Signia GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.

De nieuwe Cellion hoortoestellen: 
Revolutionair horen zonder batterijen.
Geniet van ongekend gemak 
en comfort met het eerste 
oplaadbare hoortoestel ter 
wereld van Signia. Geen 
gedoe met batterijen meer. 
Met een discrete behuizing en 
gemakkelijke bediening zet 
deze hooroplossing een nieuwe 
standaard.  

Met de sterke lithium-ion-batterij 
is Cellion het enige hoortoestel 
dat u tot 48 uur onbeperkte 
streamingsmogelijkheden biedt 
na één keer opladen.  Dankzij 
onze geavanceerde technologie 

Hoorcentrum Klarenbeek
Gezondheidscentrum De Mölle
Achter de Molen 12
7382 CE Klarenbeek
06-48790711
info@hcklarenbeek.nl

u weer onbezorgd
genieten. Waardoor u zich kunt
richten op de belangrijke 
dingen in het leven. Als Signia 
partner kunnen wij u alles 
vertellen over deze
hooroplossing. Maak dus snel
een afspraak voor een gratis
adviesgesprek en hoortest bij

De Kribbe

Weerdseweg 6a Wilp

 0571 26 25 22

 info@dekribbe.nl 

www.dekribbe.nl

Koffie, thee & taart

(Personeels)feesten 

(Zakelijke)lunch & borrel 

Partijen & bijeenkomsten

Terras voor & achter

Museum 

Welkom bij  

De Kribbe! 

v.a. 1 april 2017
elke dag geopend 

UITNODIGING OPEN  DAGEN AARNINK
KUNSTSTOF RAMENFABRIEK DEVENTER

ZATERDAG 18 MAART
ZONDAG 19 MAART

Kies zekerheid, kies Aarnink!
In een markt met veel aanbieders 
is het gemakkelijk het overzicht te 
verliezen. Bij Aarnink weet u dat u 
goed zit. Aarnink is al meer dan  25 
jaar een vertrouwde naam in  
kunststof kozijnen. Zo is Aarnink 
als enige bedrijf in de regio aange-
sloten bij de brancheorganisatie 
VKG. Het kunststof is van het Duitse 

VEKA-profiel
In de nieuwe VEKA-profielen zit-
ten meer kamers, hetgeen een 
hogere iso latie -  waarde betekent. 
Iets wat steeds belangrijker wordt 
voor u als consument. Kunststof 
heeft een langere levensduur,  
betere isolatie en is onder-
houdsvrien delijk. Kunst stof is ook 
duurzaam, het is recyclebaar.

PADERBORNSTRAAT  1 , DEVENTER  •  TEL . 0570 -676600  •  INTERNETS I TE : WWW.AARN INK .NL  •  E -MA I L : IN FO@AARN INK .NL

U BENT VAN HARTE WELKOM AAN DE 
PADERBORNSTRAAT 1, DEVENTER!!Kies zekerheid, kies Aarnink

VEKA profiel. Dit is het enige  
A-gecertificeerde profiel op de  
Nederlandse markt, de Rolls–Royce 
onder de kunststof profielen.

Aarnink geeft altijd duidelijk en 
eerlijk advies. Om de daad bij  
het woord te voegen heeft u  
standaard 10 jaar garantie op het 
kunststof.

VAN 10.00 TOT 16.00 UUR
AARNINK, MARKTLEIDER OP HET GEBIED VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN!

Op zaterdag 18 en zondag 19 
maart opent Aarnink Kunststof 
Ramenfabriek tussen 10.00 
en 16.00 uur haar deuren. Dit 
geeft u als bezoeker een unie-
ke kans om een kijkje ‘in de  
keuken’ te kunnen nemen 
van deze moderne kunststof  
ramenfabriek!

Tijdens de open dagen laat het 
personeel u het moderne machine-

park en de fabriekshal zien. Een 
mooie kans om van dichtbij te 
zien hoe een kunststof kozijn, 
tuindeur of een voordeur ge maakt 
wordt! Tijdens de open dagen 
wordt voor een hapje en drankje 
gezorgd. Ook aan de kinderen 
word gedacht; een springkussen 
is aanwezig. Het Veldkamp  
Racingteam Hageveld zal aan-
wezig zijn met de tourbus en een 
racemotor.

AARNINK, 
TOONAANGEVEND  

IN DE REGIO!!

Kunststof Ramenfabriek

B
O

U
W

  
B

V

Alles onder één dak
Bij Aarnink vind u alles onder één 
dak. Van onze showroom, produc-
tie, montage tot aan onze service. 
De lijnen zijn kort waardoor ze u 
snel van dienst kunnen zijn.
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WEERFOTO.NL

APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

Geen vuurwerk 
tijdens zorgdebat
 

TWELLO.- Het Politiek Café dat vorige week donderdag werd georga-
niseerd door Trefpunt Duistervoorde had dit keer als thema Zorg en 
Welzijn. Een groep debaters bestaande uit de wethouders Vrijhoef en 
Pinkster, afgevaardigden van de politieke partijen CDA/VVD/Lib2000, 
PvdA, Groen Links, Mens & Welzijn en Trimenzo gingen met elkaar in 
debat over de grote veranderingen in de zorg die hebben plaats gevon-
den en ons nog boven het hoofd hangen.

Als er één onderwerp is dat (bijna) 
een ieder tegenwoordig bezighoudt 
is het wel de enorme ingrepen in 
de zorg. De landelijke media staat 
bol van de veelal negatieve effec-
ten op de zorg in Nederland. Of dit 
beeld ook klopt voor de gemeente 
Voorst werd aan de hand van twee 
stellingen nader belicht door bo-
vengenoemde debaters en een aan-
tal belangstellende toehoorders. De 
eerste stelling luidde: ‘Bestrijding 
van eenzaamheid is een taak van de 
overheid’. Hier waren de meningen 
over verdeeld. Het is niet zozeer de 

taak van de overheid maar zij kan 
wel meehelpen de eenzaamheid op 
te lossen. Voorwaarden scheppen 
om de eenzaamheid op te lossen. Dit 
door b.v. lid te worden van een sport-
club of vereniging en te stimuleren 
om daaraan deel te nemen. Mensen 
met elkaar in contact brengen en zo 
het welzijn  bevorderen. Het zorg-
landschap is totaal veranderd. Dit 
heeft er toe geleid dat de kans op 
eenzaamheid is toegenomen, dit kan 
weer leiden tot gezondheidsklach-
ten of geestelijke problemen. Het 
is dus noodzakelijk het leven weer 

zin te geven. Maar het is niet alleen 
de taak van de overheid, het is een 
taak van ons allemaal, zo werd dui-
delijk. De gemeente Voorst is hierbij 
zeker bereid om mensen te helpen. 
Dit gebeurt al door het inzetten van 
Ouderenadviseurs, vrijwilligers en 
instanties als Mens & Welzijn.
 
De tweede stelling luidde: 
‘Moeten zorginstellingen 
mantelzorg verplichten?’
De overgrote meerderheid van de 
debaters en aanwezigen vonden het 
te ver gaan dat mantelzorg van over-
heidswege verplicht zou worden. 
Een organisatie als Trimenzo b.v. is 
ook niet voor. Zij prijzen zich geluk-
kig met het grote aantal mantelzor-
gers dat hen bijstaat. Stimuleren is 
fantastisch, maar niet verplichten is 
hun credo. ‘Mantelzorg moet je met 
liefde doen’. In de praktijk blijkt dat 
er meer zorg nodig is dan er professi-
oneel geleverd kan worden, daarom 
zijn mantelzorgers onontbeerlijk. 

Het goed luisteren naar deze mensen 
kan helpen om de zorg in Nederland 
in de goede richting te sturen. Toch 
lijkt er wat te gaan veranderen in de 
zorg, politieke partijen en overheid 
zijn wakker geschud door allerlei ac-
ties van particulieren die inzien dat 
er wat moet gebeuren en de zorg de 
plaats krijgt die het verdient.

Nieuw in Twello
Kinderen? En heeft u nog geen kinderopvang, kom dan eens langs bij Only 
for kids! Deze kleinschalige  kinderopvang biedt alles wat kinderen nodig 
hebben: een grote tuin, mooie ruime woonkamer en een hele fi jne 
slaapkamer. Wat wilt u nog meer?.................................................... 

Ik heb in 2017 het roer omgegooid. 23 jaar gewerkt als 
kraamverzorgende waarvan ruim 18 jaar in het Deventer ziekenhuis. 
Daarvoor bij het kraamcentrum. Dus werken met kinderen zit me in het 
bloed. Tijd voor een nieuwe fase…. maar wel de zorg voor kinderen, want 
wat is er niet mooier dan te werken met kinderen in een huiselijke sfeer!!

De woonkamer zorgt voor de huiselijke sfeer;                                                                          
De Kinderopvang is gesitueerd in mijn eigen woning. 
Dat is een bewuste keuze want ik vind het belangrijk dat de 
kinderen kunnen genieten van een warme en huiselijke sfeer. 

Zowel binnen als buiten spelen;                                                                
Binnen zullen er vaak spelletjes gedaan worden en veel in thema’s 
geknutseld worden. Maar als het weer het toelaat, vind ik het belangrijk 
om naar buiten te gaan. Er is bij ons huis dan ook een ruime tuin waar de 
kinderen onder andere de beschikking  zullen hebben over een ingegraven 
trampoline, zandbak, een speelhuisje en nog veel meer speelattributen. 

Veilig en vertrouwd;
Kleinschalig kinderopvang Only for kids is veilig en kindvriendelijk 
ingericht en voldoet aan de normen en richtlijnen van de Wet 
Kinderopvang. Voor de eerste opening van de Kinderopvang is een 
Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd die jaarlijks 
door de GGD gecontroleerd wordt. 

Alvast nieuwsgierig kijk dan op www.kinderopvangonlyforkids.nl
Vragen? Neem dan vrijblijvend contact op, 

Ragina de Haan | Leigraaf 24, 7391Al Twello |tel. 06-48629259
ragina@solcon.nl |www.kinderopvangonlyforkids.nl

Ochtendrood

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

Nat weekend voor de boeg
Deze week konden we profiteren van rustig voorjaarsweer.
Maar vanaf vrijdag gaat dat drastisch veranderen.

Donderdag nog een mooie dag met de zon in de hoofdrol maar ook een 
paar  wolkenvelden.
De temperatuur loopt op tot 17 graden.
Vrijdag slaat het weer om dan over de gehele dag kans op regen bij 
slechts 10 graden.
Zaterdag een verregende dag met een maximum van 1 graden.
Zondag niet veel beter dan ook regen bij eveneens 12 graden.
Over het weekend kan er wel een 23 mm neerslag vallen.

Mark Wolvenne
Terwolde

Wooncoach Rick Boerkamp: ‘We helpen 
bewoners graag om energie te besparen’ 

GEMEENTE VOORST.- Vanaf deze maand starten drie wooncoaches in 
de gemeente Voorst. Ze informeren inwoners over energiebesparings-
mogelijkheden in hun eigen woning. Rick Boerkamp is één van de 
wooncoaches en heeft zin om te starten: “Ik vind het klimaat en energie 
erg belangrijk en vind het leuk om heel praktisch mensen wegwijs te 
maken.”

Na zijn studie Natuur en Commu-
nicatie in Wageningen werkte Rick 
Boerkamp uit Twello het afgelopen 
jaar voor de Gemeente Voorst. Hier 
hield hij zich onder meer bezig met 
de introductie van de plastic contai-
ner in de gemeente. Zijn interesse 
voor het milieu ontstond al op de 
middelbare school toen hij de do-
cumentaire ‘An Inconvenient Truth’ 
over de opwarming van de aarde zag. 
Deze film heeft wereldwijd enorm 
bijgedragen aan het klimaatbewust-
zijn, vertelt hij, en “ook bij mij”. 
De bedoeling is dat de wooncoaches 

vooral bewustwording en inzicht 
creëren bij de bewoners, vertelt Rick. 
“We brengen samen met de bewo-
ners in kaart wat de huidige situatie 
in je woning is en bespreken de be-
sparingsmogelijkheden. Maar we ge-
ven geen advies over bijvoorbeeld de 
aanschaf van zonnepanelen of isola-
tie. Dat is niet onze taak.” 

Opleiding
Samen met de andere wooncoaches, 
Gerda Jonker en John Kempink, heb-
ben ze in vier avonden een korte 
opleiding gevolgd. Daar werd onder 

andere ook de huisscan uitgelegd. De 
huisscan is een mooie leidraad voor 
het gesprek met de bewoners volgens 
Rick. Aan de hand van het type wo-
ning, bouwjaar en het beantwoorden 
van enkele korte vragen, krijg je een 
duidelijk beeld van de besparings-
mogelijkheden voor jouw woning. 
“En we wijzen mensen bijvoorbeeld 
ook op de subsidiemogelijkheden en 
daar waar mogelijk geven we bespa-
ringstips.”

Geld besparen of wooncomfort?
Als je wilt beginnen met het verduur-
zamen van je woning, is het goed om 
te bedenken wat je uitgangspunten 
zijn. “Mijn vader vroeg mij bijvoor-
beeld of hij een warmtepomp zou 
moeten aanschaffen. Toen vroeg ik 
hem toch eerst waarom. Wil je geld 
besparen, wil je meer wooncomfort? 
Of streef je naar een energieneutrale 
woning? Daarover moet je wel goed 
nadenken.”
Naast de huisscan gebruiken de 
wooncoaches als hulpmiddel een 
warmtecamera.  Met deze camera 
kun je warmtebeelden van de wo-
ning maken en wordt zichtbaar waar 
in je huis warmte lekt. Hiermee kun 
je zien waar je aanpassingen kunt 
doorvoeren om op je stookkosten te 
besparen. “Een afdruk van de warm-
tebeelden kunnen we naar de bewo-
ner mailen”, zegt Rick.

Afspraak
Als mensen een afspraak willen ma-
ken met een wooncoach kunnen ze 
op de site van EnergieRijk Voorst het 
formulier invullen of ze kunnen via 
de gemeente Voorst contact opne-
men. “Wij bellen de mensen terug, 
inventariseren hun vragen en maken 
een gratis afspraak bij hen thuis.”
Direct een afspraak maken? Ga naar 
www.energierijkvoorst.nl of bel de 
gemeente, telefoon 0571-279911. 

Wooncoach Rick Boerkamp. Leeftijd: 26. Woonachtig: Twello. Persoon-
lijke interesses: zet zich in voor het milieu en is politiek actief

http://www.energierijkvoorst.nl


Vier 
RESTAURANT

De 
Seizoenen
Kerklaan 1  Twello
T  0571 27 00 73
www.devierseizoenentwello.nl

Dineren?

Gezocht (leerling)
Tex�el Drukker

(38 uur)

Voor meer informa�e over
 deze vacature neem contact 
op met Marino Klunder:

Tel. 0571-276622
info@klundersd.nl

n 

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

Mobiel: 06-51292637 

Voor alle tuinwerkzaamheden! 

Met meer dan zorg omringd!

4 medew.

Technische

Dienst m/v

36 uur per week

Interesse? Kijk op

zorggroepapeldoorn.nl

of bel met Marco Meurs,

hoofd Technische

Dienst, 06 51346456 of

Peter van der Kleij,

hoofd Vastgoed, 06

19275488

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

PIJNAPPEL
mode

MODESHOW
VOORJAARSCOLLECTIE

TOEGANGSKAARTEN TE 
KOOP IN ONZE 

MODEZAAK

IN RESTAURANT 
PIJNAPPEL KLARENBEEK

woensdag 29 maart | 19.30 uur
Hoofdweg 84/A, Klarenbeek  |  www.pijnappelmode.nl

Auto Wientjes B.V.
T.a.v.  Monique Wientjes
Veenhuizerweg 130
7325 AM Apeldoorn
monique@autowientjes.nl

T 055 323 16 35
www.autowientjes.nl

Wordt jij onze nieuwe collega?
Auto Wientjes is een dynamisch autobedrijf en een begrip in de (inter)nationale autobranche. Wij zijn gespecialiseerd 
in de verkoop van personen- en bedrijfsauto’s aan particulieren en bedrijven zowel binnen als buiten Europa. Voor 
onderhoud, apk en reparaties van alle merken zijn wij aangesloten bij BOVAG en Bosch Car Service waarbij kwaliteit 
en service hoog in het vaandel staan. Om onze groei professioneel te kunnen voortzetten zijn wij op zoek naar:

Werkplaatsreceptionist(e)
De belangrijkste taken :

• Ontvangen van klanten, aannemen telefoon en beantwoorden van de mail
• Inplannen van apk , onderhoud en reparaties aan voertuigen 
• Off ertes nabellen
• Verzorgen van  facturatie en betaling

Functie eisen :

• MBO werk- en denkniveau
• Technisch inzicht
• Commercieel gericht, klantvriendelijk en stressbestendig
• Actuele ervaring met computer
• Geen 9-5 mentaliteit

Voor  deze functie hebben wij te bieden:

Een fulltime baan met  eigen verantwoordelijkheid in een prettige werkomgeving. De arbeidsvoorwaarden
 en het salaris zijn in overeenstemming met de functie.

Ben je geïnteresseerd stuur dan voor 1 april a.s. je motivatie  met C.V. per post of e-mail naar:

Een fulltime baan met  eigen verantwoordelijkheid in een prettige werkomgeving. De arbeidsvoorwaarden

De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op het onderhoud 
en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

Stihl going 
Strong
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Open Ochtend op De Kopermolen
KLARENBEEK.- Op woensdag 29 maart organiseert basisschool De Ko-
permolen (Kopermolenweg 8), van 09.00 tot 11.30 uur een inloopoch-
tend. 

John Rutter projectkoor in concert
 
KLARENBEEK.- Laat je overdonderen door mooie maar bovenal verras-
sende melodieën. Op 26 maart, aanvang 15.30 uur, geeft het John Rutter 
projectkoor een concert in Het Boshuis. 

Er worden koorwerken van louter Rutter gezongen door koor en so-
liste. Het bijzondere van dit project is dat alle zangers fan zijn van de-
zelfde componist en de stukken in twee dagen, met veel enthousiasme, 
worden ingestudeerd. Klassieke muziek met invloeden van Jazz en 
pop. De begeleiding is in handen van Andor Boddeke, Gerard van Da-
len, Babette Lanters en Cor Lievers. Soliste deze middag is Esther Eb-
binge, sopraansoliste bij het Amsterdam Baroque Choir onder leiding van 
Ton Koopman. Algehele leiding is in handen van Alette van den Brul.  
De opbrengst van dit concert gaat naar Stichting Sint voor ieder Kind. Deze 
stichting zorgt er voor dat kinderen, waarbij de Sint niet kan komen door de 
financiële situatie van ouders, toch een cadeautje krijgen. Dit concert mag u 
niet missen. 

De Boog Fysiotherapie
TWELLO.- Fysiotherapie Marktplein gaat per maandag 3 april de fy-
siotherapiepraktijk voortzetten aan de Duistervoordseweg nummer 13. 
Dit is op de eerste verdieping. Er is speciaal een lift gemaakt voor de 
patiënten met de rolstoel en de rollator. 

Christa Vorderman van Oijen-
Linthorst en Anneloes Bosgoed gaan 
met enthousiasme en ieders eigen 
specialismen de patiënten daar be-
handelen. Uiteraard vergezeld met 
hun medewerkers Ingrid Buurman-
van der Horst en Linda Vreeling. 
Hun team zal worden uitgebreid 
met een psychosomatisch oefen-
therapeut,  een natuurgeneeskun-

dig therapeut en een psycholoog. In 
vroegere jaren was daar een Chinees 
restaurant gehuisvestigd, later de 
kantoren van de Jumbo. Vanaf april 
zal fysiotherapie “De Boog” op de 
gevel prijken. Perfect aansluitend bij 
de omliggende appartementen met 
de namen de Beek, de Brug en de 
Bron! Voor afspraken blijft het num-
mer: 0571-274733

Afdelingsavond Vrouwen 
van Nu, afdeling Twello 

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

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
wk 07-08

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

Aanbiedingen geldig van 13-03-2017 t/m 26-03-2017
wk 11-12

42.99
     70 cl

Glengarry 
12 years

Highland Single Malt
Scotch Whisky

NORMAAL 46,99

L’origine du Sud
Vin de France
Sauvignon
Malbec
75 cl. Per fles 6,49

18,99
  100 cl

GLEN MANSION
Blended

Scotch Whisky

BOLS
Premium

Vodka

12,99
   70 cl

KAHLÚA
Koffielikeur

 14,99
    70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

F. MARTINS PORT
Ruby, Tawny, White

  6,99
    75 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

BOLS
Jonge 

Graanjenever 

12,49
   100 cl

ESTARO RUM
Wit of Bruin

LEGNER
100% Fine

GIBSON’S
London 
Dry Gin

11,99
    70 cl

JÄGERMEISTER
Kruidenlikeur

12,99
    70 cl

 9,99
   100 cl

 9,99
   70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

6 HALEN
4 BETALEN

+ 2 TOPZEGELS
[= per fles voor 4,32]

Wijnhuis Slijterij
Ruud Bakker
Stationsstraat 14
Twello

T 0571-275757

www.uwtopslijter.nl Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij 
úw topSlijter Ruud Bakker aan het juiste adres!

Potgrondactie 
van Obs De Dalk
KLARENBEEK.- Op vrijdag 17 maart wordt de jaarlijkse potgrondactie 
van OBS De Dalk gehouden. De zakken potgrond zijn van het bekende 
merk Pokon en worden geleverd via tuincentrum de Woudhof. 

Ze hebben een inhoud van 40 liter. 1 zak kost  € 5,- en  3 zakken kosten € 12,-. 
Leerlingen van De Dalk zijn al heel enthousiast in Klarenbeek  langs de deu-
ren gegaan om via een intekenlijst de potgrond te verkopen. Mochten wij u 
gemist hebben en wilt u graag potgrond thuis bezorgd hebben kunt u mailen 
naar:   potgrondactiededalk@gmail.com of overdag bellen met 055-3011568. 
Dan worden de zakken op 17 maart bij u thuis bezorgd.

TWELLO.- Maandag 20 maart a.s. 
houdt Vrouwen van Nu een afde-
lingsavond bij Brasserie Restaurant 
Korderijnk in Twello. Aanvang 
19.30 uur. 
De avond zal o.a. in het teken staan 
van: ‘Min van de Koningin’. Evertje 
van der Zande-Schouten werd in 

1880 benaderd met de vraag of zij 
als voedster (zogeheten ‘min’) wilde 
fungeren voor het pasgeboren prin-
sesje Wilhelmina. Over de inhoud 
van deze functie en welke invloed 
dit had op haar en haar gezin komt 
mevrouw Miny van der Zande het 
een en ander vertellen.

Op de Kopermolen staan zij voor ‘le-
ren door denken en doen’. Zij willen 
dat kinderen zelfstandig, nieuwsgie-
rig, sociaal en kritisch denkend zijn. 
Hoe geven ze dit vorm? Dit doen zij 
door onderzoekend leren, samen-
werken en goed reken- en taalon-
derwijs. Ze zijn een school die zich 
kenmerkt door hoge ouderbetrok-
kenheid en een goede sfeer. Boven-
dien gaan zij een mooie verbouwing 

tegemoet in de zomer 2017. Kortom, 
zoekt u een goede basisschool voor 
uw kind en bent u nieuwsgierig naar 
het onderwijs aan De Kopermolen? 
Dan nodigt de school u van harte 
uit. U krijgt een rondleiding, er is 
ruimte voor een gesprek en het stel-
len van vragen. 
Ook zullen er ouders aanwezig zijn 
die iets vertellen over De Kopermo-
len. Neemt u uw zoon/dochter mee?

Vrouwen van Nu in beweging
WELSUM.- Donderdag 16 maart a.s. komt Rolf Tijssen uit Twello op bezoek 
bij de afdeling Welsum van de Vrouwen van Nu. Hij geeft een presentatie 
“Zeker Bewegen”. Deze is gericht op lopen, opstaan en het voorkomen van 
vallen. Angst blokkeert alles. Het denken “ik denk dat ik dat niet kan of dat 
is niets voor mij”, zegt genoeg. De presentatie zal iedereen aanspreken omdat 
de leden van de Welsumse afdeling allemaal ouder worden en allemaal moe-
ten blijven werken aan zich zelf. De avond wordt gehouden in dorpshuis “de 
Bongerd” in Welsum en begint om 19.30 uur. Voor informatie kunt u terecht 
bij Gezien Visch tel:  0571-291866.

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 belang-
rijke rol die de Canadezen hebben 
gespeeld bij de bevrijding van Euro-
pa tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Op de website van OKM staat hier-
over geschreven: “We are creating 
music that will be a testimony and 
exploration of the thoughts, fee-
lings, and understandings that are 
shared between people of the Ne-
therlands and Canadians, as influ-

De Okanagan Mission Secondary School Band met hun dirigenten/muziekdocenten: Ed Schnellert (links 
vooraan), Megan Frederick (naast hem) en Spencer Bach (rechts vooraan).

enced by World War II.” Onderdeel 
van de reis zijn daarom ook een be-
zoek aan het Anne Frank huis, het 
Airborne Museum in Oosterbeek en 
de Canadese militaire erebegraaf-
plaats in Groesbeek. 

Meer informatie over de OKM 
Band en de Europese tour is te vin-
den op: http://okmmusic.weebly.
com/europe-senior-tour-2017.html 
De OKM Band zal op zaterdag 18 
maart in twee verschillende for-
maties optreden, de OKM Concert 

Band en OKM Jazz Band. Beide 
bands treden op voor de pauze, 
terwijl het na de pauze de beurt is 
aan Muziekvereniging Klarenbeek. 
Hoogtepunt van de avond wordt 
het gezamenlijk optreden van de 
OKM Band met muziekvereniging 
Klarenbeek. In totaal zo’n 140 mu-
zikanten brengen dan onder andere 
het werk “From These Ashes” van 
Chuck Elledge ten gehore. Als af-
sluiting worden zowel het Cana-
dese als het Nederlandse volkslied 
gespeeld.

Het concert vindt plaats in de Mul-
tizaal van de Jachtlust in Twello. 
Aanvang van het concert is om 
19.30 uur en de zaal is vanaf 19.00 
uur geopend. De toegang bedraagt 
5 euro en kaarten zijn bij de ingang 
van de zaal verkrijgbaar.

mailto:potgrondactiededalk@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Kelowna
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Columbia
http://okmmusic.weebly.com/europe-senior-tour-2017.html
http://okmmusic.weebly.com/europe-senior-tour-2017.html
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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
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; raad@
voorst.nl, twitter: @RaadVoorst.

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, 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. 

Landelijke Opschoondag 25 maart, doet u mee?

Op zaterdag 25 maart 2017 vindt de Landelijke Opschoondag 
plaats. Dit is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon. 
In heel Nederland gaan vrijwilligers de straat op om zwerfafval op 
te ruimen. Doet u ook mee? U bepaalt zelf waar u de buurt gaat 
opschonen. Aanmelden kan tot en met 20 maart 2017 via www.
voorst.nl

Materialen
De gemeente stelt gratis het benodigde materiaal beschikbaar aan 
vrijwilligers die zwerfvuil opruimen, zoals veiligheidshesjes, knij-
pers, vuilniszakken en iets lekkers voor de deelnemers. Dit mate-
riaal is overigens het hele jaar beschikbaar voor vrijwilligers die 
zwerfvuil opruimen.
Na de schoonmaakactie haalt de gemeente de zakken met opge-
ruimd zwerfafval weer op. Per zak zwerfvuil ontvangt u een kleine 
vergoeding van € 5 per volle zak (maximaal € 50 per groep). Leuk 
als bijdrage voor bijvoorbeeld de buurt bbq of het vullen van de 
voorjaars plantenbakken van de club of vereniging. 

Samen opruimen, samen delen!
Moedig elkaar aan en deel uw foto’s op de Facebookpagina van de 
gemeente Voorst: www.facebook.com/gemeentevoorst en op Twit-
ter: @gemeente_voorst

Aanmelden
Wilt u de handen uit de mouwen steken, alleen of met anderen sa-
men? Wacht niet langer en meldt u aan via www.voorst.nl . Aanmel-
den kan tot en met 20 maart 2017. 

Gratis compost afhalen op 25 maart 

Evenals voorgaande jaren neemt de gemeente Voorst deel aan de 
landelijke compostactie. Inwoners kunnen op zaterdag 25 maart 
a.s. van 09.00 tot 13.00 uur gratis compost afhalen bij Attero in 
Wilp-Achterhoek. De compost kan in zakken (maximaal 3 per huis-
houden) of los in de eigen aanhanger (maximaal circa één kuub) 
afgehaald worden. Als u met de aanhanger komt, moet u zelf zor-
gen voor afdekmateriaal zodat u de compost goed afgedekt kunt 
vervoeren. Attero vraagt aan bezoekers om goed op de routeborden 
te letten en de instructies van het personeel op te volgen. Het adres 
is: Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp-Achterhoek.

Gratis compost als beloning
Elk jaar organiseren afvalbedrijven in samenwerking met vele ge-
meenten de Landelijke Compostdag. Op deze manier bedanken ook 
Attero en de gemeente de inwoners van de gemeente Voorst voor 
hun inspanning om groente-, fruit-, en tuinafval (gft) gescheiden 
aan te leveren. Er wordt gratis compost aangeboden om de bodem 
te verbeteren. De gedachte achter de landelijke compostactie is dat 
burgers als het ware hun gft terugkrijgen, maar dan in de vorm 
van een bodemverbeteraar. Compost is een nuttig kringloopproduct 
met een positieve bijdrage aan het milieu.

Balie Burgerzaken gemeentehuis 
16 maart gesloten

De balie Burgerzaken van het gemeentehuis in Twello is gesloten 
op 16 maart 2017 (= de dag na de Tweede Kamerverkiezingen). Dit 
in verband met het tellen van stemmen ten behoeve van de verkie-
zingsuitslag. 

De receptiebalie is wel geopend voor het afhalen van rijbewijzen en 
reisdocumenten: van 8.30 tot 16.00 uur. Het gemeentehuis is ook 
gewoon telefonisch bereikbaar via (0571) 27 99 11.

Workshop Kenniswerkplaats over 
‘Kwaliteit-Klant-Kassa’ 

Michiel Flooren (programmama-
nager ‘Vrijetijdseconomie, ge-
biedsontwikkeling en creatieve 
steden’) van Saxion Hogeschool 
Deventer verzorgt op maandag 
27 maart a.s. een workshop die 
invulling geeft aan de kenniscy-
clus Kwaliteit-Klant-Kassa. Hij 
gaat samen met recreatie- onder-
nemers en vrijetijdsorganisaties 
uit de gemeente Voorst dieper in 
op ‘de identiteit als belevenis’. 
Flooren verbindt landschap, cul-
tureel erfgoed en ondernemer-
schap. Dat doet hij zowel vanuit 
de praktijk van ondernemers uit 
de vrijetijdssector als vanuit de 
theorie van zijn werk. 
De kwaliteiten en positionering 
van de gemeente Voorst en om-
geving kunnen voor onderne-
mers succesfactoren zijn. Met 
de ‘Kenniswerkplaats Recreatie 
& Toerisme’ willen de gemeente 
Voorst en Saxion bruggen slaan 
tussen de kwaliteit van het land-
schap, de zichtbaarheid van cul-

tureel erfgoed en duurzame re-
creatie. Via de workshop ‘Kleur 
bekennen’ van 27 februari jl. en 
de workshop ‘Kwaliteit, Klant, 
Kassa’ op 27 maart a.s. wil 
Saxion recreatieondernemers, 
vrijetijdsorganisaties en andere 
belangstellenden uit deze sec-
tor binnen de gemeente Voorst 
met elkaar in contact brengen 
én ondersteunen. Met de work-
shops, de deskundigheid van 
Saxion én uw deelname staan 
we er garant voor dat deelne-

mers gráág bij de les blijven en 
met nieuwe inzichten en ideeën 
naar huis gaan. Wilt u deelne-
men aan de workshop? Stuur 
dan een mail naar Bert Janssen, 
h.g.m.janssen@saxion.nl of bel 
06-45592980.

Locatie: Raadzaal gemeente 
Voorst, H.W. Iordensweg 17 in 
Twello
Datum: maandag 27 maart 2017
Tijdstip: 09.00-12.00 uur
Kosten: gratis deelname
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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

Dijkhuizenweg 60 in Nijbroek Verkopen loten in april/mei 2017 en vanaf 19 augustus 2017 tijdens 
dorpsfeest

Ontheffing verleend* BW-2017-0025

Kerklaan 1 in Twello Fair op 26 maart 2017 van 11.00 uur tot 17.00 uur Vergunning verleend* BW-2017-0006

Leigraaf 54 in Twello Vakbeurs op 16 en 17 mei 2017 vanaf 15.00 uur tot 21.30 uur en op 
18 mei 2017 vanaf 15.00 uur tot 22.00 uur

Vergunning verleend* BW-2017-0012

Leigraaf 54 in Twello Personeelsfeest op 20 mei 2017 van 19.00 uur tot 00.30 uur Vergunning verleend* BW-2017-0013

Marktplein 26 in Twello Exploitatie terras Ontheffing verleend* Z-17-00650_2017-10020

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Woonvisie ‘Aantrekkelijk Voorst 2025' Vastgesteld Z-16-01150_2017-12848

Drank- en Horecawet

Kerkweg 2 in Klarenbeek Vergunning verlenen Ontwerp Z-17-00245_2017-11654

Omgevingsvergunning

Binnenweg 31 in Twello Kappen 1 esdoorn Vergunning verleend* SXO-2017-0077

Deventerweg 15 in Terwolde Vergroten schuur Aanvraag ontvangen SXO-2017-0212

Deventerweg 28 in Voorst Plaatsen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2017-0205

Enkweg 35 in Voorst Kappen 1 prunus Vergunning verleend* SXO-2017-0120

Gerard Doustraat 8 en 10  in 
Twello

Plaatsen dakkapel Proceduretermijn verlengd Z-HZ_WABO-2016-1160

Houtwalstraat 2 in Wilp Intern verbouwen boerderij Aanvraag ontvangen SXO-2017-0209

Oudhuizerstraat 26 in Klarenbeek Kappen 1 wilg Vergunning verleend* SXO-2017-0085

Tijmstraat 2 in Voorst Kappen 1 kastanje Vergunning verleend* SXO-2017-0088

Twelloseweg 51 in Terwolde Kappen 2 notenbomen en 1 kastanje Vergunning verleend* SXO-2017-0129

Sloopmelding

Rijksstraatweg 60 in Twello Gedeeltelijk slopen bedrijfshal Melding ontvangen SXO-2017-0211

Verkeersbesluit

Stinzenlaan-Salomonszegel in 
Twello

Wijzigen verkeerssituatie Besluit genomen Z-17-00297_2017-05428

bekendmakingen
Week 11: 15-03-2017

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/. Hebt u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst 
via 0571-27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

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

aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit kunt u bellen met 
0571-27 99 11. Omdat een be-
zwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan tevens een 
verzoek tot een voorlopige voor-
ziening worden gericht aan: de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 

6800 EM Arnhem.

 Maandag 20 maart 2017 vindt 
er een mandaatvergadering van 
de welstandscommissie plaats.

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

De agenda (met daarin de lijst 

met te behandelen bouwplan-
nen) wordt bekend gemaakt op 
www.voorst.nl en aan de balie 
Vergunningen en Handhaving.

Conform artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Als u aanwezig wilt 
zijn, dan horen wij dat graag van 
u. 

Houdt u er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 

rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld 
kan zijn in een welstandsver-
gadering.

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

Gemeentebelasting betalen
 
In februari ontving u de WOZ-
beschikking en de aanslag ge-
meentebelastingen van Tribuut. 
U heeft tot 31 maart om het be-
drag over te maken aan Tribuut. 
Op tribuut.nl kunt u in het menu 
‘Online regelen’ ook snel en ge-
makkelijk overstappen op auto-
matische incasso. U geeft één 
keer een machtiging af en de 
betaling gaat voortaan automa-
tisch. Zo weet u zeker dat u al-
tijd op tijd bent met betalen.  Be-

lastingaanslagen lager dan € 50 
en hoger dan € 3.500 betaalt u in 
één keer. Andere bedragen kunt 
in maximaal 10 termijnen beta-
len via automatische incasso.

Als u niet op tijd betaalt
Als u vooraf geen uitstel van be-
taling heeft gekregen en u betaalt 
niet op tijd, dan krijgt u een aan-
maning. Betaalt u ook hierna niet 
(volledig), dan ontvangt u een 
dwangbevel. Zowel aan een aan-

maning als aan een dwangbevel 
zijn extra kosten verbonden. Hoe 
hoger het te betalen bedrag, des 
te hoger de extra kosten. Als na 
de laatste betalingstermijn niet 
of te weinig is betaald berekent 
Tribuut rente.Staat er niet genoeg 
geld op uw rekening? Dan kan 
Tribuut het te incasseren bedrag 
niet van uw rekening afschrijven. 
Als dit de eerste keer gebeurt, 
ontvangt u hierover een brief van 
Tribuut. Als er twee keer niet kan 

worden afgeschreven, dan wordt 
de automatische incasso zonder 
verder bericht stopgezet.

Kwijtschelding
U kunt misschien in aanmerking 
komen voor kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen als 
u een bijstandsuitkering of een 
ander minimuminkomen heeft. 
De aanslagen voor een aantal 
belastingen hoeft u in dat geval 
niet te betalen. 

Bezwaar maken tegen 
aanslag gemeentebelasting
Wie het niet eens is met de door 
Tribuut verstuurde aanslag voor 
gemeentebelastingen of met de 
vastgestelde WOZ-waarde kan 
hiervoor contact opnemen. Bel 
(055) 580 22 22. 
Tribuut biedt de mogelijkheid 
om er samen naar te kijken zo-
dat het indienen van een be-
zwaarschrift dan misschien niet 
meer nodig is.



Topkwaliteit voor
een bodemprijs

Hallo Allerslimste Koop
Jumbo Binnendijk, Twello, Michiel de Ruyterstraat 101 

Augurken
middel zoetzuur

Pot  gram 670 gram

Gezouten
pinda’s

Zak  gram 500 gram

Yoghurt
Griekse stijl

Emmer 1000 gram

Tompoucen
Doos 4 stuks

135

139

119

085
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ENERGIE BESPAREN?

Afspraak maken?
Mail ons: wooncoach@energierijkvoorst.nl of bel de gemeente Voorst: 0571-273911

Meer informatie: www.energierijkvoorst.nl 

Onze wooncoaches helpen u gratis op weg met: 
• energie besparen
• langer thuis blijven wonen
• onderhoudsvragen
• subsidiemogelijkheden
• en het verhogen van uw wooncomfort

Gewoon bij u thuis aan de keukentafel!

Maak een afspraak met een wooncoach
in de gemeente Voorst

GRATIS AFSPRAAK + HUISSCAN

AOC Oost Twello eerste 
“Ecoschool” in Gelderland 

TWELLO.- In februari 2015 is AOC Oost locatie Twello gestart als deel-
nemer aan Eco-Schools. Dit is een organisatie die zich bezighoudt met 
een internationaal Eco-keurmerk voor scholen. Belangrijk hierin is 
dat leerlingen de leiding krijgen op het gebied van duurzaamheid op 
school. Eco-Schools helpt hierbij door middel van adviezen, begelei-
ding en een zevenstappenplan. Wanneer je de eerste drie stappen goed 
hebt gevolgd, ontvang je een bronzen certificaat. Daarna ga je verder 
voor zilver en uiteindelijk, wanneer alle stappen zijn gezet, volgt de au-
dit door Eco-Schools Nederland om vast te stellen of je in aanmerking 
komt voor de “Groene vlag”. 

De audit heeft in januari 2017 
plaatsgevonden. Onze school is 
beoordeeld met de kwalificaties 
‘’goed’’ en ‘’excellent’ op het gebied 
van duurzaamheid en zodoende 
krijgen wij de Groene vlag uitge-

reikt. De eer is vooral voor de leer-
lingen die de afgelopen 2 jaar heb-
ben deelgenomen aan het Eco-team. 
Kenmerkend voor het project is 
namelijk dat de leerlingen nadruk-
kelijk betrokken worden en bij veel 

onderdelen de leiding nemen. De 
Groene vlag is uitgereikt door Anna 
van der Veen als vertegenwoordiger 
van Eco-Schools Nederland. Daarna 
zijn de leerlingen nog toegesproken 
door locatiedirecteur Ben ter Haar 
en door wethouder Harjo Pinkster. 
Beiden spraken lovende woorden en 
de wethouder wil ook graag samen-
werken met de school op het gebied 
van duurzaamheid. 
Nu wordt het zaak om als school 
en gemeente verder te werken aan 
duurzaamheid. Uiteindelijk hebben 
de trotse leerlingen de groene vlag 
gehesen die m.i.v. nu voor de school 
wappert. 

Kabouter mysterie in 
Bruggenbosch Twello

TWELLO.- In het Bruggenbosch in Twello zijn onder de bomen kabou-
tertjes te vinden, inclusief hun huisjes met verschillend meubilair en 
decoratie. Je moet goed zoeken, want de huisjes zitten goed verstopt en 
zijn soms erg klein! 

Volgens een mevrouw uit de buurt 
komen er steeds meer kaboutertjes 
bij. Ongeveer een jaar geleden stuit-
te ze op de kabouters en sindsdien 
is ook zij begonnen met het creëren 
van nieuwe huisjes. Samen met haar 
kleinkinderen heeft ze bijvoorbeeld 

een vlaggenlijn voor een kabouter 
gemaakt. Haar kleinkinderen vinden 
de kabouters fascinerend. Zij spelen 
er mee in het bos. 
Maar wie nu is begonnen met dit 
mooie schouwspel? Of bestaan ka-
bouters dan toch echt...

Zijactief de Vecht
DE VECHT.- Woensdag 22 maart 
komt Gerda Marsman om 20.00 uur 
op bezoek bij Zijactief De Vecht. Zij 
brengt haar fiets en bepakking mee 
en vertelt met ondersteuning van 
beelden hoe zij op verschillende 
plekken in de wereld fietstochten 

heeft gemaakt in onder andere Euro-
pa, Canada en Australië. Ze kan leuk 
en met humor over haar belevenis-
sen vertellen. 
Aanvang 20.00 uur en daarvoor is er 
koffie/thee. Locatie De Groot. Intro-
ducés zijn welkom.

Paas Party XXL

KLARENBEEK. - Carnavalsvereniging Pacelli organiseert samen met 
Partycentrum De Nieuwe Zweep op paaszaterdag 15 april 2017 hun 
traditionele Grote Paas Party XXL. Vanaf veertien jaar is iedereen wel-
kom op dit jaarlijks terugkomend evenement met de Pasen in Klaren-
beek. Aanvang 21.00 in de grote zaal van De Nieuwe Zweep.

Veel Muziek en Spektakel 
U kunt vanaf zaterdag 18 maart 
2017 voor maar 12,50 euro (aan de 
zaal 17,50 euro) toegangsbewijzen 
aanschaffen in de voorverkoop bij 
de welbekende voorverkoopadres-
sen in de regio. Vorig jaar tijdens de 
Paas Party XXL 2016 waren er 1000 
enthousiaste bezoekers aanwezig, 
die een topavond hadden gehad met 
veel muziek en spektakel. Dit jaar 
kunt u weer genieten van een leuk 
programma tijdens de 3e editie van 
Paas Party XXL.
Het wordt een mooie avond met mu-
ziek van onder andere Mental Theo 
(bekend van de hits: Wonderfull 
Days en Hardcore Feelings), Party 
Animals (bekend van de hits: Have 
you ever been mellow en Aquari-
us), Het Feestteam (bekend van de 
hits: Vergeten en Gooi die handen 
omhoog) en natuurlijk DJ Sander. 
Uiteraard weer met veel spektakel 
rondom podiumdanseressen en la-
sershows. 

Voorverkoop 5 euro 
voordeliger
Toegangsbewijzen zijn in de voor-
verkoop aan te schaffen voor 12,50 

euro (aan de zaal 17,50 euro) bij De 
Nieuwe Zweep, Wolters Tweewie-
lers (Klarenbeek), Hans z’n Frietje, 
(Apeldoorn), Primera de Damper, 
(Beekbergen), Coop Versluis, Mu-
sic and Entertainment (Voorst), 
Oonk Kantoorboekhandel (Twello), 
Snackbar De Pitstop (Wilp). Cafe Jan 
de Groot (de Vecht), Cafe de Ruif, 
(Vaassen) SJW Peco, (Teuge) Per-
soonlijke kaartverkoop kan ook bij 
Roy Zweverink en/of Lennart Elij-
zen van de Klarenbeekse Bus en/of 
Erwin Klumper en Jeroen Hendrik-
sen van CV Pacelli. Hier kunt u ook 
toegangskaarten reserveren via de 
volgende mailadressen: klarenbeek-
sebus@hotmail.com / cvpacellikla-
renbeek@gmail.com / info@denieu-
wezweep.nl. Heeft u geen tijd of zin 
om zelf toegangskaarten te kopen bij 
de voorverkoopadressen? Bij afna-
me van minimaal 4 toegangskaarten 
komen we ze bij u bezorgen! Stuur 
een mail naar cvpacelliklarenbeek@
gmail.com of een WhatsApp bericht 
naar 06-30932755. 
Voor meer informatie over de voor-
verkoop en optredende artiesten zie 
de website www.degrotepaaspar-
tyxxl.nl. 



 Wandeling
Culinaire

Vier 
RESTAURANT

De 
Seizoenen

Zondag 
19 maart

Datum: Zondag 19 maart. Prijs: €32,50.
Start: Café Titus tussen 11.00-12.00 uur. Eind: 17.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de onderstaande horeca zaken.

De culinaire Wandeling leidt 
u door het mooie Twello 
langs 8 horecazaken waar u 
een keuze aan gerechtjes 
gepresenteerd krijgt.

Grandcafé - Lunch & diner
Twello | Tel. 0571-270400 | www.hetdorpshart.nl

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

www.beursvloer-voorst.nl

 
 
 

 
 
 

  VOORJAARSSTUNT 

Potgrond 70 liter 
 Per zak € 4,25 
      5 zakken voor € 19,75 
         10 zakken voor € 37,50 

KLEIN HEKKELDER 
HEUVELDERWEG 9 VOORST 055-3011958 
 

Welkom!
Openingstijden Hof van Twello:

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

Dinsdag tot en met zondag

Ook het restaurant weer open
Op vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 uur

Reserveren vooraf gewenst (06-12635320)

Geopend vanaf 21 maart

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS
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Boerderij De Zonnegaard start 
nu ook met een zorgtak

VOORST.- Op het biodynamisch tuinbouwbedrijf de Zonnegaard aan 
de Appenseweg 7 gaat per direct een zorgafdeling voor mensen met een 
begeleidingsvraag van start: Pébelle’s Erfzorg. Het doel is mensen een 
plek geven voor een fijne en gezonde dagbesteding. 

Pébelle wil samen met de zorgvra-
gers het bedrijf verrijken en mooier 
maken. Bloemen en jaarfeesten zijn 
daarbij belangrijke ijkpunten. De cli-
enten mogen naar keuze en kunnen, 
samen met Pébelle beslissen wat ze 
die dag zullen gaan doen. Natuurlijk 
wordt er gewerkt met de seizoenen 
en de jaargetijden mee op het land 
en met de dieren. Ook kunnen er 
stoere mannenklussen gedaan wor-
den, zoals bestraten, schuren repa-

reren en schilderwerkzaamheden. 
De mensen mogen zich gezien en 
gedragen en gewaardeerd voelen op 
het erf van de Zonnegaard. 
Pébelle werkt met een kleine groep 
en heeft zo veel aandacht voor de 
mensen en ze kan ze goed individu-
eel begeleiden en samenwerken. 
Haar erfzorg is een eigen tak op het 
tuinbouwbedrijf, maar zal altijd 
nauw samenwerken met de Zonne-
gaard. “Zo vullen we elkaar mooi 

aan en kunnen we samen een mooi-
er bedrijf worden,” aldus De Smidt.

Ben jij, of ken jij iemand die graag 
op een boerderij wil werken, met 
trekkers, groenten, kippen, poe-
zen, honden, een warme kas, een 
mooie schuur, groentepakketten en 
met een winkel? Werk je ook altijd 
graag buiten in de natuur en krijg je 
ook al lentekriebels? Kom een keer 
kijken op de Zonnegaard. Pébelle’s 
erfzorg zal starten met vier ochten-
den in de week maandag/dinsdag 
en donderdag/vrijdag. Voor vragen: 
pebelledesmidt@gmail.com, of bel: 
06-10549453. www.zonnegaard.nl

Een baby om te stelen 

WILP-ACHTERHOEK.- Afgelopen 
weekend is in restaurant Bosgoed 
het toneelstuk “Een baby om te ste-
len”, geschreven door Bernd Gom-
bold, opgevoerd. Het vrolijke stuk 
speelde zich af op het gemeentehuis 
van Wilp-Achterhoek .  De burge-
meester (Aad Wijnmaalen) en zijn 
moeder (Bea Broekhof) zetten alles 
aan de kant voor de carrière van de 
burgemeester en zijn weg hogerop. 
Ma irriteert zich dan ook enorm aan 

Ter inzagelegging afschriften 
processen-verbaal N10-1 en N11 
verkiezing Tweede Kamer 2017

De burgemeester van de gemeente Voorst maakt bekend dat 
afschriften van de processen-verbaal N10-1 en N11 voor een 
ieder ter inzage zijn gelegd bij Publiekszaken (maandag tot 
en met vrijdag 08.30 uur – 14.00 uur) in het gemeentehuis, 
H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello. 

 De processen-verbaal N10-1 bevatten elk de uitslag van een 
stembureau. Proces-Verbaal N11 bevat de totaaltelling voor 
de gemeente.

De terinzagelegging begint op donderdag 16 maart 2017 om 
12.00 uur en wordt beëindigd zodra over de toelating van de 
gekozen leden is beslist.

Plaats: Twello
Datum: 02-03-2017

De burgemeester voornoemd,
Drs. J.T.H.M. Penninx

Naber orgel in de dorpskerk 
TERWOLDE.- De kerk van Terwolde herbergt een bijzonder historisch 
waardevol Naber orgel. Dit is gebouwd in 1827 door de heer Naber uit 
Deventer; en nu dus al 190 jaar oud.

Tijdens de Gemeenteavond van 
de kerk in Terwolde-De Vecht op 
woensdagavond 22 maart zal de 
heer Hans Reil, orgelbouwer uit 
Heerde een presentatie geven. Dit 
zal rond 20.30 uur, na de pauze 
plaatsvinden. Aan de hand van een 
film zal hij uitleggen hoe een orgel 
werkt en vertellen over het Naber-
orgel uit 1827. Na de uitleg kunt u 
genieten van de bijzondere en veel-
zijdige klanken van dit orgel: één 
van de tegenwoordige organisten, 

de heer Bert Riphagen zal een mini-
concertje geven ter afsluiting van de 
avond. Dit belooft echt bijzonder te 
worden, omdat er zoveel mogelijk-
heden en verschillende klanken uit 
het orgel gehaald kunnen worden. U 
zult verbaasd zijn!

Iedereen is van harte welkom op 
woensdag 22 maart om 20.30 uur in 
de dorpskerk in Terwolde bij de pre-
sentatie over het Naber orgel en het 
miniconcertje. De toegang is gratis!

Donateursavond Video Club 
Welsum 700
WELSUM.- Vrijdag 24 maart a.s. 
organiseert de VCW700 haar jaar-
lijkse donateursavond om 20.00 
uur in Dorpshuis de Bongerd te 
Welsum. 

Voor de pauze wordt het vertrouwde 
Welsums Journaal vertoond met ge-
beurtenissen over het jaar 2016. Na 
de pauze zijn overige producties te 

zien, met onder andere een inter-
view van een bekende Welsummer. 
Kortom: een avond die uiteraard 
zeer Welsums is, maar ook interes-
sant voor buitenstaanders. In samen-
werking met de jeugdafdeling is er 
weer een mooie productie gemaakt 
met vele bekende gezichten. Een 
avond voor alle Welsummers, zowel 
oud en jong.

de laks en luie gemeentewerker Be-
rend (Jan Mensink) die zich eerder 
een hernia hangt op zijn eigen be-
zem dan dat hij aan het werk gaat. 
Meer nog irriteert ze zich aan de Ag-
gie secretaresse van de burgemeester 
(Monique de Haan) die het nodig 
vindt om de landloper Koert (Erik 
Hofman) warm te onthalen in het 
gemeentehuis. Edith, de vrouw van 
de burgemeester (Bianca Huisman) 
komt na haar verblijf in een kuur-
oord terug naar huis. Op het station 
in Twello grijpt ze een verkeerd stuk 
bagage hetgeen tot gevolg heeft dat 
ze thuiskomt met een babydraagtas 
plus inhoud. Nauwelijks heeft ze de 
situatie aan haar man uitgelegd of 
commissaris Bos (Norbert Garritsen) 
komt langs met het vreselijke nieuws 
dat in hun gemeente de kidnapping 
van een baby heeft plaatsgevonden. 
Als de burgemeester hem probeert 
te vertellen dat het allemaal op een 
misverstand berust verwijst de com-
missaris dat naar het land der fabe-
len. Vrezend voor zijn hachje durft 
de burgemeester verder niets meer 

te zeggen, maar nu zitten hij en zijn 
vrouw opgescheept met een baby 
waarnaar een grootscheepse zoekac-
tie is gestart. Naast allen die regel-
matig over de vloer komen en van de 
aanwezigheid van de baby absoluut 
geen weet mogen hebben, worden 
de burgemeester en zijn medewer-
kers geterroriseerd door de bemoei-
zuchtige burger Sien Schellebrink 
(Mariël Obdeijn). Het geheel zorgde 
dit weekend voor onafgebroken hila-
riteit met bij elke uitvoering een en-
thousiast publiek. Er werd door een 
ieder zeer sterk gespeeld waardoor 
het stuk echt een genot was om naar 
te kijken. De Lollebroek is trots op 
het resultaat dat deze groep dit jaar 
weer heeft neergezet. Uiteraard was 
alles niet mogelijk geweest zonder 
de mensen achter de schermen. Bert 
Timmermans maakte zijn debuut als 
geluidsman, Jannie Evers  heeft de 
karakters ook dit jaar weer perfect 
in hun jasje gestoken met de grime. 
En natuurlijk hebben de spelers zich 
vertrouwd en zeker gevoeld door de 
aanwezigheid en hulp van de souf-
fleuse Hilde Brink. Mirjam Berends 
kijkt als regisseur vol trots terug op 
de drie voorstellingen.

Sjaak’s verjaardagsfeest groot succes
TWELLO.- Afgelopen week heeft 
Sjaak, de mascotte van Zwembad 
de Schaeck, zijn 1e verjaardag ge-
vierd. Sjaak was erg zenuwachtig 
voor zijn 1e echte feestje, maar het 
was erg geslaagd! Vele enthousiaste 
kinderen hadden in de weken voor 
het feest al een kleurplaat mee naar 
huis genomen en deze prachtig ver-
sierd. Deze kleurplaten en slingers 
maakten dat het zwembad er feeste-
lijk uitzag. Ondanks het mooie weer 
op 11 en 12 maart kwamen er toch 
ongeveer 800 bezoekers naar het 
verjaardagsfeestje. Er was van alles 
georganiseerd voor de bezoekers. 
Zo was er een zeemeermincursus, 
waarbij je kon leren hoe het is om als 
een echte zeemeermin te zwemmen. 

Voor deze cursus waren 20 plek-
ken beschikbaar. De plekken waren 
binnen enkele uren al opgevuld. De 
reacties van de deelnemers waren 
zaterdag ook erg positief. Omdat dit 
zo’n groot succes was is het zwem-
bad aan het kijken of er nog ruimte is 
voor een nieuwe zeemeermincursus. 
Wanneer de nieuwe datum bekend 
is zal dit op de Facebookpagina van 
het zwembad gezet worden. Verder 
was er een groot wipe-out kussen 
in het water, was er op zaterdagoch-
tend een speelparadijs in het recrea-
tiebad en werden op zondag kinde-
ren geschminkt in de Schaeckelbar 
van het zwembad. Ook kreeg iedere 
bezoeker nog een leuke traktatie mee 
naar huis. Het was een topweekend!

Jeugdmiddag bij Volkssterrenwacht
BUSSLOO.- Op zondagmiddag 
19 maart organiseert de Volks-
sterrenwacht Bussloo een jeugd-
middag voor jongeren van 8 t/m 
12 jaar. Met diverse activiteiten 
krijgt de jeugd op een interactieve 
manier informatie over sterren-
kunde en ruimtevaart. Aanmel-
ding vooraf is noodzakelijk. Er 
zijn nog enkele vrije plaatsen over 
dus wees vooral op tijd. 

De jeugd kan deze middag  ken-
nismaken met sterrenkunde op een 

laagdrempelig niveau. Via thema’s 
als ‘3D bios’, ‘Planetenpad’ en ‘Roc-
ket Race’ krijgen de deelnemers in-
zicht in de beleving van 3D objec-
ten, de schaal van ons zonnestelsel, 
de omvang van de planeten en de 
basisprincipes van de ruimtevaart. 
De kosten voor deelname aan deze 
jongerenmiddag bedragen  7,50 euro 
per persoon (inclusief een drankje). 
De jeugdmiddag wordt gehouden 
van 14.00 tot 17.00 uur. Meer infor-
matie is te vinden op www.volks-
sterrenwacht.nl

Concert pianiste Daria van den Bercken
REGIO.- Op zondag 26 maart zal 
in de Kapel op ’t Rijsselt optreden 
de Nederlands-Russische pianiste 
Daria van den Berken. 

Ze brengt daarmee een persoon-
lijke ode aan de muzikale geniali-
teit en de sprankelende lyriek van 
Wolfgang Amadeus Mozart. Haar 
verbondenheid met Mozart bracht 
ze onder woorden toen haar eens 
gevraagd werd van welke compo-

nist ze de muziek zou meenemen 
naar een onbewoond eiland, als ze 
er maar één mocht kiezen: “Mozart 
is universeel en onontkoombaar”. 
Reserveren (dringend aanbevolen) 
kan via www.kapeloptrijsselt.nl , 
via info@kapeloptrijsselt.nl  en via 
0575-570521 (ook d.m.v. de voice 
mail). Toegang: 17,50 euro t/m 18 
jaar gratis. Kapel op ’t Rijsselt, Met-
trayweg 25, 7211 LC  Eefde, tel. 0575 
– 570521.

mailto:pebelledesmidt@gmail.com
http://www.zonnegaard.nl
http://www.volkssterrenwacht.nl
http://www.volkssterrenwacht.nl
http://www.kapeloptrijsselt.nl
mailto:info@kapeloptrijsselt.nl
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Rectificatie opening/aanvang
Toneelvereniging Klaver5 nodigt u 
uit bij Bed en broodje Walberg

DE VECHT/WELSUM.- Een uitvoe-
ring van Klaver5 De Vecht is vrijwel 
altijd hilarisch, bezet met dubbele 
bodems en er gaat in de verhaallijn 
van alles fout. Dat zal dit jaar niet 
anders zijn, want uw verslaggever 
heeft al een begin gemaakt met het 
rommelen door het de aanvangstij-
den te husselen. Toneelvereniging 
Klaver5 hoopt u nl. te treffen op 
18 maart in Welsum of 30 maart of 
1 april bij De Groot te de Vecht. In 
tegenstelling tot voorgaand bericht 
zijn de zalen vanaf 19.15 uur open, 
de aanvang is wel, zoals gemeld om 
20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Oonk in Twello of 
Supermarkt de Lelie in Terwolde 
of te reserveren bij H Berenschot 
0612243959 of Carolien Elders 
0571292502.

Bij Bed en Broodje Walberg drup-
pelen 1 voor 1 de gasten binnen. 
Gre Visser en haar zoon Guus, Cora 
Mansveld, haar zoon Pim en Henny 
Schipper.  Cora komt uitsluitend 
voor haar rust, maar het is maar de 

vraag of ze die krijgt met haar bij-
zondere zoon. Rosa Walberg, de zus 
van Bed en broodje eigenaar Harm, 
heeft voor haar broer een blind date 
geregeld. De blind date is al onder-
weg en Harm weet nog van niks. Gre 
heeft voor haar zoon een huwelijks-
advertentie geplaatst, zonder dat hij 
daarvan weet en heeft met de dame 
die gereageerd heeft afgesproken 
bij Bed en Broodje Walberg. Henny 
Schipper zit met een probleem en 
de buurman van de Walbergs, Joris 
Akkerman, heeft haar beloofd om 
iemand te zoeken die het probleem 
wel op kan lossen Dan verschijnt 
Jacky Postma en terwijl Gre, Rosa, 
en Henny alle drie denken dat de 
dame voor hen is gekomen, blijkt de 
vork toch wel heel anders in de steel 
te zitten. 
De spelers hebben, onder de bezie-
lende leiding van regisseur Gerrit 
Bosvelt, de afgelopen maanden hard 
gewerkt om in de huid te kruipen 
van al deze personages en de decor-
ploeg heeft er voor gezorgd dat het 
toneel er weer tip top uitziet. 

Uitvoering Gemengd Zangkoor 
met zang en toneel
VOORST.-  Op zaterdag 25 maart geeft Gemengd Zangkoor Voorst een 
uitvoering in de Dorpskerk en het Dorpshuis te Voorst. Voor de pauze 
kunt u komen luisteren naar een gevarieerd zangprogramma in de kerk 
onder leiding van dirigent Wim Riefel met piano/orgel begeleiding van 
Judy Riefel- Lindel. Aanvang 19.30 uur. De toegangsprijs is € 6,50 Kin-
deren t/m 12 jaar € 3,00.

Na het zanggedeelte gaan koor en 
bezoekers naar het Dorpshuis waar 
eigen koorleden het blijspel “Op 
een onbewoond eiland” zullen op-
voeren. Dit stuk is geschreven door 
Peter Damen en wordt geregisseerd 
door: Ria Pasman. Tijdens de pauze 
is er een grote verloting met zoals ge-
bruikelijk schitterende prijzen.

‘Op een onbewoond eiland.’
Het zal je maar gebeuren! Je vaart op 
een schip “De Droomboot” en dat 

schip komt in een storm terecht en 
vergaat! Een stel passagiers spoelt 
aan op een onbewoond eiland. Dan 
blijkt dat ze als een moderne Ro-
binson Crusoe moeten leven. Dat 
dit niet altijd meevalt, spreekt voor 
zich...! 
Kom en geniet van een gezellig 
avondje uit! Toegangskaarten zijn te 
bestellen bij : -Wil Leerdam tel. 0575-
503412 of per email: L.Leerdam@
hetnet.nl. Ook kaartverkoop bij de 
kerk.

Streel je zintuigen 
op ’t Schol 
TWELLO.- Op zondag 19 maart a.s. organiseert IJssellandschap een in-
tuïtieve wandeling – met- je- hoofd- in –de- wolken- en –je- beide-laar-
zen –stevig- op- de –grond op Landgoed ’t Schol (Wilpsedijk bij Deven-
ter). Start om 10.00 uur. Met aansluitend lunch in De Verhalenwagen.  

IJssellandschap bestaat 750 jaar. In 
dit jubileumjaar reizen ze rond met 
De Verhalenwagen over de landgoe-
deren rondom Deventer. Vanuit De 
Verhalenwagen worden er veel ac-
tiviteiten georganiseerd met het the-
ma Ontdek 750 jaar IJssellandschap! 
Geniet op 19 maart met volle teugen 
van een intuïtieve wandeling. Land-
goed ’t Schol is een pareltje dicht bij 

de stad Deventer. Gids Jaap neemt 
je mee door het park dat onder ar-
chitectuur is aangelegd en door IJs-
sellandschap met zorg wordt onder-
houden. Snuif de geur op van het 
groen, hoor de vogels fluiten en laat 
de rust op je inwerken. Aanmelden 
kan via info@ijssellandschap.nl   
Kosten 7,50 euro p.p. incl. lichte 
lunch in de Verhalenwagen.

Workshop paaskransen en 
paasstukken maken

TEUGE.- Op 28 maart organiseert 
het Dorpshuis Op den Toega in sa-
menwerking met ‘Heidy’s Buiten-
huisje’  een workshop ‘Paaskransen 
en Paasstukken maken’. Vanaf 20.00 
uur bent u van harte welkom! Na het 
succes van de workshop ‘Kerststuk-
jes maken’ verwachten we weer een 
heerlijke creatieve avond. Tijdens 
deze gezellige avond helpt Heidy 
je stap voor stap naar een geweldig 
eindresultaat. 
De kosten voor deze leuke avond be-
dragen € 25,- per persoon. Hiervoor 
ontvang je naast de deskundige be-
geleiding van Heidy ook alle mate-
rialen en 1 consumptie. Iedereen is 
welkom dus neem gerust een intro-
ducé mee! 

Aanmelden kan via dorpshuis@
teuge.eu of telefonisch 06 18697857. 
De kosten kunnen tijdens de avond 
contant worden voldaan.

Week van de techniek bij Ten Have Metaalwerken

REGIO.- Zaterdag 18 maart opent Ten Have Metaalwerken zijn deuren 
voor deelnemende basisschool leerlingen en belangstellenden in ver-
band met de week van de techniek. Er worden ruim 1000 bezoekers 
verwacht om een kijkje te nemen achter de schermen. Het hele proces 
van engineering tot productie van de maatwerkproducten zoals trap-
pen en hekwerken kan men van dichtbij bekijken middels een rond-
leiding door het bedrijf. Ook u bent welkom om een kijkje te nemen op 
zaterdag 18 maart tussen 10 en 16 uur.
 
Ten Have Metaalwerken heeft al 
ruim 22 jaar ervaring en specialisme 
op het gebied van hekwerk. Wij re-
aliseren uw hekwerk wensen van 
ontwerp tot en met de complete le-
vering en montage. De hekwerken 
worden volledig naar wens van de 
klant vervaardigd, waarbij de keus 
is uit een ruim aanbod aan hek-
werksystemen. Enkele voorbeelden 
zijn sierhekwerk, balkonhekwerk, 
gaasafrastering, dubbelstaafmatten 
en spijlenhekwerk. Om de toegang 
veilig en comfortabel te maken 
worden er verschillende toegangs-
controlesystemen toegepast, zoals 
o.a. poortautomatisering en terrein-
beveiligingen. Net zoals de produc-
tie, wordt ook de volledige montage 
door eigen medewerkers uitgevoerd, 
door middel van de juiste kennis 
en gereedschappen zorgen zij voor 

vakwerk. Door de juiste anticorrosie 
behandeling  (vol bad thermisch ver-
zinkt ) en afgewerkt in een of meer-
dere poedercoat lagen wordt er dan 
ook een bijzonder hoge kwaliteit 
hekwerk geleverd in de kleur die de 
klanten wensen. Dit maakt het hek-
werk dan ook onderhoudsarm. En 
kan er dan ook gesproken worden 
over een Duurzaam hekwerk. Met 
de ruime ervaring van Ten Have Me-
taalwerken adviseren ze de klanten 
graag bij het kiezen van het juiste 
hekwerk.

Een juist hekwerk zorgt niet alleen 
voor de veiligheid maar geeft ook 
een perfecte uitstraling van het ge-
hele object. Ten Have Metaalwerken 
ontvangt dagelijks enthousiaste be-
zoekers in haar showroom om ken-
nis te maken met het brede scala aan 

mogelijkheden. Neem ook eens een 
kijkje op onze website en laat u ver-
rassen door de vele mogelijkheden. 
Showroom open van maandag t/m 
vrijdag 8.00 uur tot 16.30 uur, buiten 
kantoortijden op afspraak.
 
Ten Have Metaalwerken bv                    
Laan van de Maagd 35                          
7324 BR Apeldoorn                               
Tel. 055-323 1646                                
www.tenhavemetaalwerken.nl                
info@tenhavemetaalwerken.nl                
 
Poortbesturing Apeldoorn bv 
Laan van de Maagd 35
7324 BR  Apeldoorn
Tel. 055-323 2515
www.poortbesturing.nl
info@poortbesturing.nl

Pianobar Klarenbeek
KLARENBEEK.- Zaterdagavond 18 maart wordt het café van De Nieu-
we Zweep omgetoverd tot een heuse pianobar. Kevin Siebelink, een ras-
entertainer en pianist, speelt die avond de bekende hits van toen en nu 
op ieders verzoek. Iedereen kan de gehele avond zijn favoriete nummer 
aanvragen door het invullen van verzoekkaarten.

Kevin Siebelink begon zijn carrière 
in 2010 en heeft inmiddels plaatsge-
nomen in het rijtje met de beste pia-
no entertainers. Vanaf zijn zestiende 
kwam de passie voor het piano spe-
len, gevolgd door het zingen vanaf 
zijn achtiende. 

Momenteel is hij niet meer weg te 
denken uit de bekendere piano bars 
in Nederland. Kevin heeft onder 
meer ook gespeeld voor de Holland 
America Line, The Sopranos piano 
bar Curacao en voor vele anderen. 

In het najaar van 2013 richtte hij 
samen met een andere partij ‘Funky 
Piano’s’ op. Zijn repertoire gaat van 
de jaren 60 tot aan muziek van nu.

KVS-kroegavond 
Deze avond voor jong én oud wordt 
georganiseerd door vrijwilligers van 
de Klarenbeekse Vakantie Speel-
week en wordt daarom ook wel 
de KVS-kroegavond genoemd. Zij 
proberen hiermee op een gezellige 
manier geld in te zamelen voor de 
kinderspeelweek die zij organise-

ren. Middels dit soort activiteiten 
hopen zij zelf de benodigde kosten 
bij elkaar te krijgen om eind augus-
tus weer een fantastische speelweek 
op touw te kunnen zetten voor de 
basisschoolkinderen uit Klarenbeek 
en omgeving. De entree voor deze 
avond bedraagt vijf euro per per-
soon, naast de drankjes worden er 
ook overheerlijke tosti’s verkocht en 
worden er een aantal rondjes van het 
ludieke Rad van Avontuur gespeeld.

De deuren van Pianobar De Nieuwe 
Zweep openen om 21.00 en zul-
len om 1.00 uur weer sluiten. Dus 
mocht u ook last hebben van een af-
ter-carnaval dip of gewoon zin heb-
ben aan een gezellige avond, kom 
dan 18 maart naar de Klarenbeekse-
weg 93. Voor meer informatie: www.
facebook.com/kvsklarenbeek (ook 
voor niet facebook-gebruikers).

mailto:L.Leerdam@hetnet.nl
mailto:L.Leerdam@hetnet.nl
mailto:dorpshuis@teuge.eu
mailto:dorpshuis@teuge.eu
http://www.tenhavemetaalwerken.nl/
mailto:info@tenhavemetaalwerken.nl
http://www.poortbesturing.nl/
mailto:info@poortbesturing.nl
http://www.facebook.com/klarenbeeksevakantiespeelweek
http://www.facebook.com/klarenbeeksevakantiespeelweek
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(PR)INTEUGE
Ik ben er uit: die hufters van leraren 
hebben al die jaren maar wat geleu-
terd met hun hoofdstad Amsterdam. 
Teuge is waar het gebeurt! Wederom! 
Het is de undercover metropool van 
het oosten en de Vegas-in-wording van 
de polder. Het is de Jesse Klaver van de 
steden: klein maar oppermachtig. Het is 
Teuge. 

Teuge, waar vanaf september een 3D ge-
print vergaderhuisje komt te staan. Huis-
je?! Zeg maar gerust huis! Kunnen met 
gemak álle parachutisten die Teuge rijk is 
allemaal tegelijk, bungelend aan het plafond vliegvergaderen en zweef-
zeveren. Een 3D geprint vergaderhok, ik vind het prachtig.

De allereerste van Europa ook. Ik zie Brussel voor me. Komt onze kers-
verse premier daar z’n debuutje doen. Puntje van de agenda is dan het 
eerst geprinte 3D gebouw van Europa. Trots en fier gaat de premier zit-
ten. Wanneer hij vertelt dat het ding in Teuge staat pist Merkel van het 
lachen door d’r Tena Lady en stikt Hollande hikkend in z’n stokbrood. 
Ik weet het zeker. Prachtige televisie. Ze kunnen er wel even heenvlie-
gen in een privéjetje, Merkel moet alleen nog even langs huis. Want wat 
zijn pannekoeken zonder poedersuiker...?

Vind het majesteus. Vooral dat ik geen idee heb hoe dat hele 3D printen 
werkt. Hoe een HP Deskjetje een heel gebouw uit z’n schuif moet per-
sen. Ik vind bevallingsprogramma’s al lastig.

Mijn zus tipte dit keer over dit nieuwtje. Omdat mijn vorige column 
over de Duitse Maffia Mofjes viral ging kreeg ik via WhatsApp het ar-
tikel over het Print Primeurtje van Teuge. Bijschrift: “You made Teuge 
great again!”
 
Grappig. Als Trump naar Teuge zou komen. Gaf ik hem een lesje para-
chute springen cadeau en kocht ik een zwarte EastPack.

RK
(www.facebook.com/kruitboschcolumnt)

WEKELIJKSE COLUMN RENSKE KRUITBOSCH

“You made Teuge 
great again!”

Frisse wind waait door Verloskundigenpraktijk De Eiber

TWELLO.- Met ingang van het nieuwe jaar zijn de verloskundigen van 
Verloskundigenpraktijk De Eiber in een nieuwe samenstelling gaan 
werken. Al sinds 1988 voert Margreeth van der Heiden de praktijk in 
Twello. In 1992 kwam Nelleke Sicco Smit haar aanvullen. Na vele jaren 
met zijn tweeën de praktijk gedraaid te hebben, is per 01-01-2017 Ma-
thilde Bonhof- Dijkhof, bij zwangeren in de regio al een bekend gezicht, 
toegetreden tot de maatschap en is de praktijk nu drie vrouw sterk. 

Praktijk De Eiber biedt in de ge-
meente Voorst en omliggende dor-
pen verloskundige zorg aan iedereen 
die een kinderwens heeft, zwanger 
is, of net is bevallen. Bevallingen 
kunnen zowel thuis, in het Deventer 
Ziekenhuis, Gelre Zutphen als in het 
Gelre Verloskundig Centrum Apel-
doorn plaatsvinden. Er is een goede 
samenwerking met de klinisch ver-
loskundigen, gynaecologen, kinder-

artsen en kraamzorgorganisaties in 
de hiervoor genoemde ziekenhui-
zen en regio’s. De zwangerschaps-
begeleiding vindt plaats volgens 
afspraak op het spreekuur, dat kan 
tegenwoordig ook plaatsvinden 
in de avonduren. Door de ontwik-
kelingen in de geboortezorg zijn er 
diverse werkzaamheden bijgekomen 
en is de verloskundige zorg intensie-
ver geworden. Met zijn drieën is het 

werk goed te verdelen en blijft, on-
danks een toename in zorgtaken, de 
persoonlijke benadering en tijd voor 
de zwangere vrouw gewaarborgd. 
Een voorbeeld van een van die ont-
wikkelingen is dat de verloskundi-
gen in 2015 zijn begonnen met het 
zelf maken van echo’s op de praktijk. 
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan 
het verbeteren van de samenwer-
king in de geboortezorg, om de zorg 
voor moeder en kind te optimalise-
ren. Een van de initiatieven in het 
kader van de samenwerking is het 
twee wekelijkse cliëntoverleg over 
de “nieuwe zwangeren”, om een 
persoonlijk zorgpad uit te zetten. Op 
deze manier krijgt iedere zwangere 
vrouw zorg die is afgestemd op haar 
persoonlijke situatie.  

Persoonlijke benadering, kwaliteit 
van zorg en betrokkenheid horen 
wat De Eiber betreft bij elkaar. Ook 
als je door een medische compli-
catie wordt doorverwezen naar 
het ziekenhuis, proberen ze bij de 
bevalling aanwezig te zijn en je te 
steunen. Ben je benieuwd naar de 
verloskundigen en hun werkwijze of 
zou je je aan willen melden voor het 
kinderwensspreekuur of voor zwan-
gerschapsbegeleiding? Ga dan naar 
www.deeiber.nl, of stuur een e-mail 
naar info@deeiber.nl. Wil je liever 
een van de verloskundigen persoon-
lijk spreken, dan zijn ze bereikbaar 
op 0571275503. Voorjaarsmarkt Scrap & Co

KLARENBEEK.- Nog een paar dagen en het is weer lente. Scrap & Co 
is in ieder geval al helemaal in voorjaarsstemming en dat laten ze zien 
met de Voorjaarsmarkt die wordt georganiseerd op vrijdag 17, zaterdag 
18 en zondag 19 maart.

Scrap & Co is dé hobbywinkel van 
Sandra Dijkstra aan de Hoofdweg 
76, die is gespecialiseerd in scrap-
booking, albums en/of kaarten 
maken, handlettering, stempels, 
stansen, home-deco, et cetera. Er is 
veel keus en voor ieder wat wils. 
In de winkel vind je vele voorbeel-
den ter inspiratie om thuis te maken 
of je kunt mee doen met één van de 
vele workshops. Er zijn workshops 
voor de beginnende en gevorderde 
scrapper. De Voorjaarsmarkt wordt 
voor de derde keer georganiseerd 
en zoals alle keren is de tent ook nu 
weer omgetoverd in voorjaarssferen. 
De winkel en Voorjaarsmarkt is open 
op vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur, 
op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
en op zondag van 11.00 tot 16.00 
uur.
In de tent zullen er weer demon-
straties worden gegeven op alle da-
gen met leuke nieuwe producten. 
Naast de vele leuke producten vind 
je ook veel voorbeelden in de tent 
ter inspiratie. In de winkel worden 
weer mini-workshops gegeven van 
ca. één uur; kosten vijf euro. Op-
geven is niet nodig; schuif gezellig 
aan als er een plekje vrij is aan de 
tafel Op vrijdag ga je aan de slag met 
inkt, stempels, stencils en ga je een 
cadeautag maken. Op zaterdag ga je 
met een mal van Dutch Doobadoo 

een Paascreatie maken. Op zondag 
kun je een hart pimpen met Nuvo-
mousse, stempels, stencils, et cetera.
Wil jij ook het voorjaar in huis ha-
len? Kom dan een kijkje nemen op 
de voorjaarsmarkt. Kijk voor meer 
informatie op mijn website www.
scrap-co.nl.

Voorjaarsmarkt bij Scrap & Co op 
17, 18 en 19 maart.

Aanleg glasvezel buitengebied duurt 
één jaar langer dan gepland
GEMEENTE VOORST.-  In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente 
Voorst samen met 10 andere gemeenten op de Veluwe met de stichting 
Breedband Noord Veluwe en de betrokken marktpartij CIF een con-
venant gesloten om een glasvezelnetwerk in het buitengebied aan te 
leggen. In het convenant is afgesproken onder welke voorwaarden de 
aanleg zou plaatsvinden. Inmiddels zijn de omstandigheden gewijzigd 
en dit heeft gevolgen voor de planning en de uitvoering.
 
CIF heeft op basis van ervaringen 
in de uitvoering vastgesteld dat re-
alisering van een glasvezelnetwerk 
onder de voorgestelde condities niet 
haalbaar is. Of er is geen aannemer 
beschikbaar om het werk uit te voe-
ren voor het beschikbare geld of de 
financiers/aandeelhouders van CIF 
zijn niet akkoord vanwege te weinig 
rendement Na onderzoek heeft CIF 

vastgesteld dat verdere uitvoering 
kan plaatsvinden door de maande-
lijkse bijdrage te verhogen van € 9,95 
naar € 12,50. Deze maandelijkse bij-
drage kan worden afgekocht met een 
eenmalig bedrag van € 1.600. Uiter-
aard is de keuze om deel te nemen 
en de wijze van betalen aan de inwo-
ners. In september 2017 wordt ge-
start met de vraagbundeling in Nun-

speet en Ermelo en daarna wordt 
dit verder uitgerold over de Veluwe. 
Naar verwachting zijn in 2019 de 11 
Veluwse gemeenten voorzien van 
een glasvezelnetwerk in het buiten-
gebied. Dit betekent dat het project 
één jaar is vertraagd. Oorspronkelijk 
was aangegeven dat alle Veluwse ge-
meenten in 2018 over een glasvezel-
netwerk zouden beschikken.
 
De gemeente Voorst geeft aan op de 
hoogte te zijn van de bestaande par-
ticulieren initiatieven binnen de ge-
meente. De gemeente is bereid, waar 
zij kunnen en binnen de wettelijke 
kaders mogen, het particuliere initi-
atief te faciliteren.

Culinaire wandeling
TWELLO.- Na het succes van vorig jaar organiseren 8 horeca onderne-
mers zondag opnieuw de culinaire wandeling in Twello. Wandelen en 
heerlijk culinair genieten! Deze culinaire wandeling leidt u door het 
mooie Twello langs 8 horecazaken waar u een keuze aan gerechtjes  ge-
presenteerd krijgt.

Talita Angwarmasse

Elvis Ediagbonya

Deelname aan de wandeling kost € 
32,50. Er zijn nog kaarten beschik-
baar en te koop t/m zaterdag bij café 
Titus.Tussen 11.00 en 12.00 uur 
wordt er gestart bij Café Titus met 
een kopje koffie of een drankje. Voor 
een afsluitende borrel is iedereen 
tevens welkom bij Café Titus. Mu-
zikaal zal dit bij Café Titus worden 
omlijst door de voor velen bekende 
One For All, Jan Mulder. Jan speelt 
en zingt een allround repertoire, 
van disco tot rock en van 60’s tot 
90’s hits. Jan is een meester in het 
afstemmen van zijn muziek op zijn 
publiek. Vervolgens wandelt u ver-
der langs de volgende deelnemende 
horeca zaken: 
- Restaurant Swinckels
- Het Dorpshart 
- De Waardige Waard
Hier kan u genieten van een op-
treden van Sjoerd Arends. Sjoerd 
treedt regelmatig op in verschil-
lende bandformaties en projecten. 
Enkele bands waarin hij heeft gezon-
gen zijn o.a. ‘The Gentlemen’, ‘SES-
SION’, ‘We Want More’, ‘The Brat 
Pack’, ‘Agogo’, ‘MmoozZ’ en ‘Casual 

Casino’. Daarnaast schrijft hij zijn 
eigen liedjes en speelt deze op gitaar 
en piano. Van kleine ballads tot op-
zwepende muziek: Sjoerd’s muziek 
reikt ver! Grote inspiratie bronnen 
zijn o.a. Marc Broussard, Donny 
Hathaway, Boris, Michael Jackson 
en Phill Collins.
- Brasserie  restaurant Korderijnk
- Eetcafé Gewoon Twelle
In de zaal van Gewoon Twelle 
wordt uw culinaire beleving bege-
leid door zangeres Talita Angwar-
masse. Talita, geboren in Deventer 
en opgegroeid in Twello, is op haar 
17e naar Amsterdam vertrokken 
om haar zang- en danstalent verder 
te ontwikkelen bij Lucia Marthas. 
Inmiddels is ze geen onbekende 
meer als zangeres en musicalster. 
Op dit moment is zij Alternate van  
de hoofdrol “Rachel Marron” in 
musical The Bodyguard en voor 
de rol “June” in de musical Hair. 
In het verleden heeft ze haar talent 
al laten horen in musical Fame 
en Footloose. Vorig jaar heeft ze 
gezongen in Berlijn in het mooie 
Friedrichstadt-Palast. Talita wordt 

tijdens deze middag muzikaal be-
geleid door producer en songwriter 
Elvis Ediagbonya. Elvis is bandlei-
der van o.a. Ruth Jacott. Wij zijn 
geweldig trots dat we Talita en Elvis 
tijdens deze culinaire wandeling in 
Twello mogen verwelkomen.
- Restaurant Taverne
- Restaurant De Vier Seizoen

http://www.deeiber.nl
mailto:info@deeiber.nl
http://www.scrap-co.nl
http://www.scrap-co.nl
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Mondhygiëniste ‘viert’ eerste lustrum
 
TWELLO.- Sinds 2012, het jaar dat Helena van der West zich vestigde 
als zelfstandig mondhygiëniste, is haar cliëntenbestand alleen maar ge-
groeid. Deze week viert ze haar eerste lustrum en is tevens een bevesti-
ging dat ze destijds de juiste keuze heeft gemaakt.
 
Helena van der West heeft drie stel-
lingen die ze huldigt en zeker op 
haar van toepassing zijn: betrokken, 
passie voor het vak en enthousi-
ast. In haar praktijk aan de Verdis-
traat voelt Helena zich als een vis 
in het water. Hier kan zij haar vak 
uitoefenen en haar cliënten de beste 
zorg bieden. In het gesprek laat ze 
duidelijk merken dat ze zich echt 
betrokken voelt. Mensen helpen 
een gezonde mond te krijgen en te 
behouden. Want het blijkt dat tal 
van lichamelijke klachten en ziektes 
hun oorsprong vinden in een slecht 
onderhouden gebit, zo blijkt uit on-
derzoek. 
Als voorbeeld noemt ze mensen met 
diabetes, die vaker problemen heb-
ben met hun tanden en tandvlees. 
Dit kan komen door een vermin-
derde weerstand tegen infecties, wat 
meestal het gevolg is van een niet 
goed ingestelde bloedsuikerspiegel. 
Daardoor kunnen er gemakkelijker 
tandvleesontstekingen ontstaan. 
Ook kunnen de medicijnen die ge-
bruikt worden om de suikerspiegel 
te reguleren een droge mond ver-
oorzaken. Daardoor is de kans op 
het ontstaan van gaatjes groter. Maar 
ook bij hartpatiënten kan de oorzaak 
teruggevoerd worden naar het gebit. 
Het ontstaan van hart- en vaatziek-
ten heeft vaak te maken met een 
ongezonde leefstijl, zoals roken, te 
veel en te ongezond eten, te weinig 
bewegen, stress en met erfelijkheid. 
Maar er bestaat ook een verband 
tussen tandvleesontstekingen en 
de kans op hart- en vaatziekten. Dit 
komt vermoedelijk door schadelijke 
mondbacteriën die in de bloedbaan 
terechtkomen en kunnen leiden tot 
allerlei processen die hart- en vaat-

ziekten tot gevolg kunnen hebben 
of verergeren. Daarom wordt er niet 
alleen intensief samengewerkt met 
tandartsen maar ook met andere 
medische disciplines om de alge-
hele gezondheid naar hoger peil te 
tillen. Mondhygiëniste Helena van 
der West staat met haar kennis en 
ervaring voor u klaar en kan een rol 
spelen bij uw algehele welbevinden.

Week van de Mondhygiënist
Van 20 t/m 27 maart 2017 vindt de 

Mondhygiëniste Helena van der West staat voor 
toegankelijke mondhygiëne.

week van de Mondhygiënist plaats. 
Het publiek uitgenodigd om een 
kijkje te nemen in de mondzorgprak-
tijk voor o.a. een gratis mondzorgad-
vies. Gedurende deze week kunt u 
vrijblijvend een bezoek brengen aan 
Mondhygiëne Twello, aan de Verdis-
traat 6 in Twello. 

U kunt bellen, mailen of langsko-
men voor een gratis en vrijblijven-
de afspraak voor mondzorgadvies. 
De mondhygiënist, Helena van der 
West geeft tips en adviezen voor het 
behoud van een gezond gebit. 

Meer informatie kunt u vinden op 
www.mondhygienetwello.nl

Spirituele film
TWELLO.- Op 28 maart aanstaande wordt in het Gebouw Irene in Twel-
lo om 20.00 uur een spirituele film vertoond.

De film “Still Life” sluit helemaal 
aan bij de tijd voor Pasen. Een film 
over leven en dood, maar ook met 
humor. De beelden brengen je bij 
de kracht van het kleine. Ze roepen 
een glimlach op, zetten aan tot be-
zinning. Beelden die uitnodigen om 
na afloop in gesprek te gaan. De film 
gaat over een gemeenteambtenaar 
die belast is met het vinden van na-
bestaanden van mensen die in een-
zaamheid zijn gestorven. 
Hij doet dit met een enorm oog voor 
detail, deze empathische man wordt 
gedreven door een gevoel dat hij 
hen een eervolle uitvaart moet be-

zorgen. De regisseur heeft een mooi 
en breekbaar werk afgeleverd, dat je 
doet nadenken over het belang van 
menselijke interactie, eerbaarheid 
en het verdwijnen daarvan. Deze 
boodschap ligt er nooit dik bovenop, 
maar wordt subtiel gebracht; wat de 
film des te mooier en tegelijkertijd 
wranger maakt. 
De film wordt vertoont op 28 maart 
a.s. in gebouw Irene, Dorpsstraat 10 
Twello. aanvang 20.00 uur. Inloop 
vanaf 19.30 uur, entree 3,50 euro 
inclusief koffie en thee. Aanmelden 
is wenselijk ivm de organisatie, via 
mailadres bi.twello@gmail.com

Open dag van Zorg en Welzijn op zaterdag 18 maart

Kom kijken bij De Beele!
VOORST.- Altijd al een keer op het terrein van Pluryn-locatie De Beele 
in Voorst willen kijken? Of op zoek naar een uitdagende baan in de 
zorg? Kom dan op zaterdag 18 maart naar de landelijke Open Dag van 
Zorg en Welzijn. 

De Beele in Voorst is een orthope-
dagogisch behandelcentrum voor 
jongeren met een licht verstandelij-
ke beperking en gedragsproblemen. 
De open dag biedt de gelegenheid 
om een inkijk te krijgen in het leven 
van de jongeren die wonen op De 
Beele en leren op De Bolster.  

Programma
Centrale plaats tijdens de open dag 
is het multifunctioneel centrum De 
Geelgors. Hier starten de rondleidin-
gen over het terrein door de jonge-
ren. Er zijn diverse creatieve, spor-
tieve en muzikale activiteiten. Ook 
is Hondgenoot aanwezig met de-
monstratietrainingen en informatie.

De open dag duurt van 10.00-15.00 
uur. Het adres is Beelelaan 4 in 
Voorst. Kijk op www.pluryn.nl voor 
meer informatie en de andere loca-
ties van Pluryn die meedoen aan de 
Open Dag van Zorg en Welzijn.

Door het juiste advies van de kapper en 
de juiste producten krijgen ook klanten 
dit thuis zelf in model.

Mieke (Perfect Touch)
Belangrijke boodschap van Marije aan 
ons was : “Ik ben altijd zo rood en dat 
kan ik niet veranderen”.

Veranderen kan zeker door middel van 
ons behandelingen van het merk PCA 
waar wij mee werken maar met een 
mooie foundation van Sensai is met 
een natuurlijke beige-tint de roodheid 
tijdelijk verdwenen.

Zelfs de bronsing-blush en een brons/
groen en ivoorwitte oogschaduw tovert 
het een prachtige look zonder een spoor 
van roodheid.

Gerda (Susskind)
Rood is een kleur die niet bij elke huid 
goed staat maar deze warme kleur 
van Susskind geeft Marije wel een hele 
mooie uitstraling. De rode basis-rok 
heeft een geplooide zij-naad wat voor 
een vlotte effect zorgt. 

Daarop een mouwloos basis-shirt met 
een prachtige katoenen rolkraag.

Het beige/rode vest heeft een wafel 
print en deze print is er ook in donker-
blauw en beige verkrijgbaar. Marije voel-
de zich erg vrouwelijk met haar nieuwe 
kleding stijl en dit is precies de kracht 
van Susskind.

Model: Marije van der Heijden
Woonplaats: Apeldoorn
Leeftijd: 42 jaar
Kapper: Nadine, Frendz
Visagie: Mieke, Perfect Touch
Kleding: Gerda, Susskind      

STYLE TIMEby

Nadine (Frendz)
Door het fijne haarstructuur van Marije 
kan ze er zelf weinig mee beginnen. We 
hebben het op een lengte geknipt 
waarmee we veel volume creëren en 
door het een donkere tint te geven oogt 
het een stuk voller.

Bij het stylen van het haar van ons 
model hebben we de  “ Rootseffect “ & “ 
Zeroweight-gel “ van ‘L anza gebruikt.

http://www.mondhygienetwello.nl
mailto:bi.twello@gmail.com
http://www.pluryn.nl
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Koningsfeest Nieuws

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

Muziekfeest 
Optredens en tijdschema 
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 vierde editie gaat het over 
nòg twee muziekacts en presenteren wij u het complete Muziek-
programma op het Marktplein.   

Nòg twee acts!
Naast de muzikale hoofdacts in het vorige Koningsfeest Nieuws, ma-
ken nòg twee muziekacts hun opwachting op het podium op het Markt-
plein: Bigband Twello en The Woof!   

Bigband Twello 
Al bijna 70 jaar weet Bigband Twello (voorheen Twellodians) de lief-
hebbers van jazz, blues en pop te verrassen. Onder leiding van Edwin 
Neuteboom Spijker en met zangeres Aline Frieling als prachtige omlijs-
ting, raakt Bigband Twello vele harten en gaan de voetjes van de vloer!

The Woof 
Ze spelen gevoelige blues, swingende rock & roll en knallende rock. 
Nummers van o.a. Queen, The Black Crowes, The Rolling Stones en 
Led Zeppelin. En je had ze al eerder kunnen horen op het Klompen-
feest in Twello, Dijkweidepop in Wilp en het Bluescafé in Apeldoorn.  

MUZIEKPROGRAMMA
Koningsnacht 
20.30 - 00.30 uur - DJ Roy
21.00 - 00.30 uur - Band Ritch and Famous

Koningsdag
11.00 - 15.00 uur - DJ Wouter 
12.00 - 13.00 uur - Big Band Twello 
13.45 - 15.45 uur - Band The Woof 
15.00 - 22.30 uur - DJ Con Nalez 
16.30 - 21.00 uur - Band Got the Vibe 

De DJ’s draaien voorafgaand aan het optreden van de bands en/of 
als de bands niet spelen.

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

Bewoners maken zich zorgen 
over aanleg randweg Twello

TWELLO.- De bewoners van de Hartelaar, de Moldendwarsstraat en de 
Omloop maken zich zorgen over de mogelijke komst van de randweg 
in Twello. De partij Gemeente Belangen Voorst wil dat op 10 april aan-
staande de Gemeenteraad gaat besluiten dat er een westlijke randweg 
langs Twello komt. Echter, de informatie en gehanteerde rekenmodel-
len waarop dit besluit gebaseerd moet worden, zijn verouderd en on-
juist volgens de actiegroep.  De actiegroep Geen Westelijke Randweg 
Twello is van mening dat eerst grondig onderzoek moet plaatsvinden 
naar nut en noodzaak van een miljoenen kostende Randweg.

Randweg lost echte probleem 
niet op
De bewoners die zich al eerder in een 
actiegroep hebben verenigd, heb-
ben een brief aan de gemeenteraad 
gestuurd met maar liefst 15 ‘kant-
tekeningen’ over het aanleggen van 
de randweg. Ze vinden onder andere 
dat het onlangs verschenen rapport 
over verkeersveiligheid in Twello 
‘uiterst onzorgvuldig is opgesteld’ en 
‘verre van compleet is’.  Volgens de 
bewoners wordt met het aanleggen 
van de randweg het echte probleem 
niet opgelost, wordt er gegoocheld 
met getallen en zijn de nieuwe ont-
wikkelingen misplaatst. Ook zetten 
de bewoners vraagtekens  voor de 
keuze van het verkeersbureau Royal 
Haskoning DHV als onderzoeksbu-
reau. Het verkeersbureau heeft na-
melijk al eerder een onderzoek naar 
de randweg gedaan. Volgens de pro-
testgroep is de inhoud van het rap-
port immers een één op één doorzet-
ting van de oude rapportages. “Dit 
verkeersbureau heeft vanzelfspre-
kend geen enkel belang om haar ei-
gen oude rapporten te ondergraven. 
Wij stellen dat een vernieuwde, ver-
frissende blik door een ander bureau 
wenselijk en zeer verstandig was ge-
weest”, aldus de bewoners. 

Gevaarlijke situaties
De door de gemeente genoemde (ver-
keersveiligheids-) knelpunten wor-
den met de aanleg van deze randweg 
niet opgelost, volgens de actiegroep. 
Integendeel, er ontstaan gevaarlijke 
situaties voor verkeersdeelnemers 
op een aantal andere wegen/kruisin-
gen. De aansluiting van de randweg 
op de Molendwarsstraat, die in één 
van de twee varianten is opgenomen, 

Dorpsfeest Wilp-Achterhoek
WILP-ACHTERHOEK.- In het weekend van 16, 17 en 18 juni a.s. viert 
Wilp-Achterhoek het Dorpsfeest. Vorig jaar was de jubileumeditie een 
groot succes, en ook deze 26ste editie levert een mooie affiche op.

De vrijdagavond begint met het tra-
ditionele vogelschieten voor jong en 
oud. Wie worden de opvolgers van 
de Schutterskoningen van vorig jaar, 
Tom Snippe (jeugd) en Harry Hoe-
tink (volwassenen)? Daarna gaan de 
voetjes van de vloer met de band 
“Kraakthelder”. Zaterdagmorgen be-
gint het feest voor de kleintjes en ’s 
middags is alweer  de vierde editie 
van ‘Wilp-Achterhoek’s got Talent’. 
Zaterdagavond belooft een bijzon-

dere avond te worden met de band 
“The Heinoos” bekend van hun op-
tredens op o.a. de Zwarte Cross. Na-
tuurlijk is ook DJ Sander weer van 
de partij. Dat wordt één groot feest 
op zaterdagavond 17 juni in Wilp-
Achterhoek. 
Zondagmorgen 18 juni treedt voor 
u op het Groot Apeldoorns Smart-
lappenkoor. Op de zondagmiddag 
gaan we, omdat we er niet genoeg 
van kunnen krijgen, weer  “Wipe 

Out- en”. Ook dit jaar hebben onze 
bouwers  natuurlijk een spectaculair 
parcours bedacht. Bijzonder wordt 
ook het optreden van voetbaljong-
leur Erik Borgman, hij zal laten zien 
wat hij allemaal met 5 ballen kan. 
En natuurlijk is er weer van alles te 
doen voor de kinderen. 

Ook de muziek voor zondagmiddag 
is dik in orde met onze “huis-dj” DJ 
Niels en daarna komen ”Ben en Gui-
do” het dorpsfeest muzikaal  omlijs-
ten tot ’s avonds 22.00 uur. Kortom, 
alle ingrediënten voor een gezellig 
feestweekend zijn aanwezig!

zorgt voor zowel veel vrachtverkeer, 
als sluipverkeer door de Molenwijk. 
Deze wegen zijn niet geschikt om 
zoveel verkeer af te handelen. Daar-
naast zal deze ontsluitingsweg zelf 
ook meer hinder opleveren voor om-
wonenden. Zoals fijnstof en geluids-
hinder. En dit is precies dezelfde 
wijk die overlast ondervindt van 
het dubbele aantal vliegbewegingen 
dat vliegveld Teuge hanteert. Ook 
de toename van de spoorintensiteit 
merkt men hier. Hier is dus sprake 
van gestapelde overlast

Aanleggen randweg wél 
noodzakelijk
Volgens het college is het aanleggen 
van de randweg wel noodzakelijk. 
Uit de studie naar verkeersveiligheid  
door Royal Haskoning DHV blijkt dat 
de Molenstraat en de H.W. Iordens-
weg-Domineestraat een verkeerspro-
bleem kennen. Uit de huidige studie 
blijkt dat de verkeersproblematiek 
zich niet langer meer alleen aan de 
westkant van Twello voordoet. Het 
middendeel van Twello (H.W. Ior-
densweg en Domineestraat) is ook 
een knelpunt. Volgens het college 
is de bestaande infrastructuur niet 
toereikend genoeg om dit probleem 
op te lossen.  Een nieuwe randweg 
in Twello moet de oplossing gaan 
bieden. 
Doortrekken van de randweg om 
Twello tot aan de Rijksstraatweg met 
een tunnel onder het spoor lost de 
verkeersproblematiek in Twello in 
grote mate op volgens het College. 
Een volledige westelijke randweg 
verbindt de H.W. Iordensweg-Fliert-
weg via de Zuiderlaan met de N344-
Rijksstraatweg en biedt het verkeer 
de mogelijkheid aan de zuidwest-

kant van Twello om geheel buitenom 
de kern te rijden. Het (vracht)verkeer 
gaat buiten Twello om in plaats van 
dóór de Molenstraat. De bedrijven-
terreinen Engelenburg en Nijverheid 
worden rechtstreeks aangesloten op 
de randweg. 

Kansen
Het aanleggen van deze randweg 
biedt kansen in de ogen van het col-
lege. Er gaat door de randweg na-
melijk minder verkeer dóór Twello 
heen, maar er wordt meer verkeer 
om Twello heen geleid. Doordat de 
Molenstraat minder wordt gebruikt 
door (vracht)verkeer ontstaat er meer 
ruimte om veilig te fietsen. Het plan 
van het college is om de Molenstraat 
in te richten als erftoegangsweg met 
een maximumsnelheid van 30 km/h.  
Ook wordt de spoorveiligheid ver-
groot door de randweg. 

Bestuurlijk onverantwoord
De bewoners willen de gemeente-
raad het volgende meegeven: ‘Wij 
willen de Gemeenteraad van Voorst 
meegeven dat een besluit voor de 
Westelijke Randweg nu gelijk staat 
aan het verspillen van grote som-
men gemeenschapsgeld op basis van 
onjuiste argumenten, onvolledige 
informatie, vooringenomen oude 
standpunten en teveel emotie. En dat 
dit bestuurlijk onverantwoord is.’

Kosten
Pas nadat het bestemmingsplan 
onherroepelijk is, de middelen be-
schikbaar zijn, grondtransacties zijn 
afgerond en de vereiste vergunnin-
gen en ontheffingen zijn verleend, is 
de eventuele aanleg van de randweg 
mogelijk. De kosten voor het aanleg-
gen van de randweg met tunnel en 
aansluitingen zijn begroot op € 15 
miljoen exclusief BTW. De gemeente 
Voorst gaat uit van een maximale bij-
drage van € 5 miljoen exclusief BTW.  
De bewoners zetten vraagtekens bij 
deze begroting. De forse daling ten 
opzichte van de € 30 – € 35 miljoen 
in 2012 is daarbij zeer opmerkelijk te 
noemen.

Laatste puntjes op de ‘i’ voor uitvoering Mondolia 25 maart.

Laatste puntjes op de ‘i’ 
voor uitvoering Mondolia

KLARENBEEK.- De leden van muziek- en amusementsvereniging 
Mondolia zijn druk bezig met de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten ter 
voorbereiding op de uitvoering van 25 maart aanstaande. Aanvang 
19.30 uur. De Nieuwe Zweep is hiervoor de place to be.

Hoe de avond er uit gaat zien, blijft 
nog een verrassing, maar één ding 
is zeker: het wordt weer een mooie 
muzikale avond, waar het publiek 
ook gezellig mee kan doen.

Er zijn nog toegangskaarten in de 
voorverkoop te verkrijgen bij Bike-
totaal Wolters. Ook kun je ze bestel-
len via e-mail mavmondolia@gmail.
com of telefonisch bij Riet de Ko-
ning tel. 055 - 360 01 68. De kaarten 
kosten zeven euro per stuk en voor 
kinderen tot en met twaalf jaar drie 

euro. Bedenkt u zich op het laatste 
moment, dat u een gezellige avond 
uit wilt, dan zijn er misschien ook 
nog kaarten aan de zaal te koop. 
Maar laat het er niet op aan komen, 
want het zou toch jammer zijn als ze 
uitverkocht zijn.

Wilt u meer informatie over de ver-
eniging of de uitvoering weten kijk 
dan op www.mondolia.nl. Je kunt 
ze ook volgen op Facebook, www.
facebook.nl/mondolia en Twitter: @
mavmondolia.

http://www.stichtingdorpsfeesten.nl
http://www.facebook.com/dorpsfeestentwello
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Op het nieuw te realiseren A1 Bedrijvenpark bieden wij een 
nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw te koop en te 
huur aan ter grootte van in totaal 1.920 m², verdeeld over 
twee bedrijfsverzamelgebouwen op een kavel van 4.000 m². 
De start van de bouw is gegarandeerd! Oplevering medio 
oktober 2017. Het bedrijfsverzamelgebouw ligt op ca. 800 
meter van de op- en afrit van de autosnelweg A1.  
Het gaat om 20 units ter grootte van in totaal 136 m² per unit 
(96 m² b.g.g. en 40 m² tussenvloer). Er kunnen units worden 
gekoppeld, waardoor er grotere units ontstaan, passend 
bij uw bedrijfsvoering. In de brochure, welke u online kunt 
downloaden op onze website, vindt u een overzicht van de 
standaardafwerking van de units en de meerwerkopties.
 
Bestemming
Bedrijvenpark A1, bedrijf t/m milieucategorie 2.

Oplevering medio oktober 2017.

Deze bedrijfsunits kunt u eventueel aankopen met een 
financieringslast van slechts € 700,- per maand (waarvan  
€ 400,- bestaat uit aflossing). Vraag naar de voorwaarden.

Tel. 0571 - 28 71 60
www.bmobedrijfsmakelaars.nl
Dorpsstraat 26 G, 7391 DE Twello

Volledig afgebouwde bedrijfsunits te koop/te huur

KOOPPRIJS € 135.000,- k.k. (excl. b.t.w.).

HUURPRIJS € 975,- per maand
         excl. b.t.w. incl. servicekosten.

Gero metsel en lijmbedrijf vestigt zich en bouwt 
bedrijfsverzamelgebouwen op A1 Bedrijvenpark Deventer
 

Gero uit Wilp bouwt twee bedrijfsverzamelgebouwen op A1 Bedrijven-
park Deventer en vestigt zich eveneens op deze locatie. De bouw start 
in het voorjaar, zodat na de zomer de eerste bedrijven hun nieuwe be-
drijfslocatie in gebruik kunnen nemen.

Gerard Zweverink, eigenaar van 
Gero Metselen en Kalkzandsteen lij-
men met ruim 25 medewerkers, was 
al langere tijd op zoek naar een nieu-
we bedrijfslocatie en de mogelijk-
heid voor de ontwikkeling van be-
drijfsverzamelgebouwen. “Het plan 
ligt al geruime tijd klaar, maar bin-
nen de bestaande bouw konden we 
geen goede mogelijkheden vinden.”

Drie minuten van de A1
Zweverink: “Toen deze optie voor 
A1 Bedrijvenpark Deventer zich 
voordeed hebben we die kans gegre-
pen. Het bedrijvenpark is een toplo-
catie aan de A1, binnen drie minu-
ten ben je op de snelweg. Dat was 
voor ons de trigger om voor deze 
locatie te gaan.” 

Bedrijfsverzamelgebouw
Op de kavel van 4000 m2 komen 
twee bedrijfsverzamelgebouwen. 
“De bedrijfsruimten zijn units van 
96 m2  op de begane grond  met een 
verdieping van 40 m2. Uit onder-
zoek blijkt dat hier veel vraag naar 
is, dat merk ik ook in ons zakelijk 

netwerk. De ruimten zijn onder 
meer geschikt voor kleine zelfstan-
digen en op- en overslag. In prin-
cipe is de hal leeg, afhankelijk van 
de vraag worden de tussenmuren 
geplaatst. Met mijn bedrijf neem ik 
intrek in twee hallen,” zegt Zweve-
rink. De bouw start in het voorjaar, 
naar verwachting is de nieuwbouw 
in oktober gereed. 

Kleine bedrijven
Wethouder Robin Hartogh Heys ver-
welkomde Gerard Zweverink begin 
dit jaar in Deventer. “Deze bedrijfs-
verzamelgebouwen bieden klei-
nere ondernemers de kans om zich 
te ontwikkelen. Naar verwachting 
groeit een aantal partijen door naar 
grotere bedrijfslocaties en die kavels 
bieden wij ook aan op A1 Bedrijven-
park Deventer. Deze ontwikkeling 
zorgt voor nog meer economische 
reuring op het bedrijvenpark.”
BMO Bedrijfsmakelaars uit Twello 
heeft namens de Gemeente Deven-
ter de verkoop begeleid en verzorgt 
tevens de verkoop/verhuur van de 
bedrijfsunits.
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VOORSTER NIEUWSSPORT
Activia
Zondag 19 maart
10.00 Activia 3 – Voorwaarts 8
10.00 Lemelerveld 2 – Activia 2
11.00 V en L VR – Activia VR
14.00 Activia 1 – DAVO 1

Terwolde
Zondag 19 maart 
14.00 UD 1 – Terwolde 1 
11.30 Terwolde 2 – KCVO 3 
11.30 Terwolde 3 – Emst 3
09.30 Terwolde VE1 – SHE VE1 
09.30 Terwolde VE2 – ZVV VE1 
Vrouwen
11.30 KCVO 1–Terwolde 1

Teuge
Zaterdag 18 maart
14:30 Oene 1 - Teuge 1
12:00 Oene 2 - Teuge 2
14:30 Teuge 3 - Apeldoorn 5

14:00 Klarenbeek 2 - Teuge 4
14:30 Eerbeekse Boys 3 - Teuge 5

Twello
Zaalvoetbal Zuiderlaan
Vrijdag 17 maart
20.30 Twello 1 – FAZ 1
Elders
19.00 Colmschate 2 – Twello 5
20.00 Oranjeboys 3 – Twello 2
20.45 Hooiberg 1 – Twello 3
21.00 Davo 4 – Twello 6
Veldvoetbal
Zondag 19 maart
09.30 AZC 6 – Twello 6
10.00 KCVO 6 – Twello 3
10.00 Twello 2 – WSV 2
11.00 Be-Quick Z. 3-Twello 5
12.30 CCW 3 – Twello 4
14.00 Twello 1 – Basteom 1

V en L
Zondag 19 maart
09:30 Columbia 4 - V en L 2

09:30 V en L 3 - Albatross 5
09:30 Wissel VE1 - V en L VE1
11:00 V en L VR1 - Activia VR1
14:00 V en L 1 - Sportclub Deventer 1

Voorst
Zondag 19 maart
14:00 Voorst 1 - Klarenbeek 1
14:00 Ratti 1 - Voorst 2
10:00 Voorst 3 - Beekbergen 3
10:00 Voorst 4 - Doesburg 5

Voorwaarts
Vrijdag 17 maart
zaal Jachtlust
20.30 Voorwaarts 1-Davo 1
Zondag 19 maart
14.00 P.H. 1-Voorwaarts 1
11.00 Woezik 2-Voorwaarts 2
10.00 WWNA 2-Voorwaarts 3
09.30 Voorwaarts 4-Rohda R. 3
11.30 Voorwaarts 5-Heerde 3
12.00 Robur et Vel. 3-Voorwaarts 6
09.30 Voorwaarts 7-Nieuw Heeten 2
10.00 Activia 3-Voorwaarts 8
09.30 Voorwaarts 9-Heerde 4
09.30 Voorwaarts 10-Zutphen 6
10.00 Klarenbeek 5-Voorwaarts 11
13.00 Batavia 5-Voorwaarts 12

Voorwaarts - WSV 3-1
TWELLO.- Voorwaarts 1 speel-
de zondag 12 maart de belangrijke 
competitiewedstrijd tegen WSV. De 
eerste wedstrijd in de 3de periode 
en mogelijk ook de laatste kans om 
nog echt een toppositie af te dwin-
gen in de reguliere competitie. Deze 
mogelijkheid werd met beide han-
den aangegrepen. Het eerste half 
uur was het elftal heer en meester. 
Met goed verzorgd voetbal werd 
WSV onder druk gezet. 

In de 12de minuut schoot Rick Tim-
mermans vanaf de rand 16 meter 
met een fraaie curve de 1-0 binnen. 
In de 21ste minuut viel de 2-0 na 
een prachtige aanval over vele schij-
ven. Opnieuw Rick Timmermans in 
de hoofdrol. Hij speelde Luuk Grie-
ving in de 16 meter aan. Luuk, met 
de rug naar de goal, draaide bij zijn 
tegenstander weg en schoot over 
zijn standbeen heen binnen. Voor-

waarts liet in de volgende fase het 
initiatief bij WSV en het uitverdedi-
gen werd slordiger. Hierdoor kwam 
WSV al snel met de aansluitingtref-
fer, 2-1. Daarna creëerde Voorwaarts 
opnieuw kansen. Simon Rutgers 
en Bruce Schotman hadden moge-
lijkheden, maar wisten deze niet te 
verzilveren. De ruststand 2-1 was 
verdiend te noemen. In de 2de helft 
werd een offensief van WSV ver-
wacht. Het spel was echter vrij voor-
spelbaar met veel lange ballen. Man 
of the match en laatste man 

Dave Bijsterbosch zei na afloop dat 
het elftal als collectief stond. Tot aan 
de 65ste minuut leidde dat alleen 
maar tot kansen voor Voorwaarts. 
Achtereenvolgens een hard schot 
van Rick Timmermans op de keeper, 
een kopbal van Luuk Grieving op 
het dak van de goal en uiteindelijk 
beloond met de 3-1.  Op een voor-

zet van Simon Rutgers kopte Bruce 
Schotman met een perfecte timing 
raak in het lege doel. Daarna bleef 
Voorwaarts gevaarlijker en bleef 
WSV volharden in het spelletje met 
de hoge voorzet. Natuurlijk was dat 
de verdienste van Voorwaarts. WSV 
had geen andere keuze. Opnieuw 
volgens Dave het resultaat van het 
nieuw ontstane vertrouwen in het 
elftal. En kwam er een balletje tus-
sendoor dan straalde keeper Sil Fid-
dani rust uit. Voorwaarts heeft nu 
4 competitiewedstrijden in winst 
omgezet. Waren de eerste 3 nog 
met het nodige fortuin. Nu was het 
een overwinning van overtuiging 
en talent. De basis voor de derde 
periode is gelegd. 

Opstelling: Sil Fiddani, Nino Watti-
mena (80. Sammie Fiddani), Rick te 
Riele, Mark Mulder, Luuk Grieving, 
Ismar Maglajlic (70. Joey Teering), 
Dave Bijsterbosch, Bruce Schotman, 
Rick Timmermans (75. Niels Pere-
boom), Matthijs Straatman, Simon 
Rutgers.

Dames V en L zet zegereeks voort
DE VECHT.- Afgelopen zondag was 
het De Zweef tegen V en L. Vorige 
wedstrijd werd met 5-0 gewonnen 
.De Zweef speelde in 1:4:4:2 for-
matie. V en L bleef in een 1:4:3:3 
systeem spelen en probeerde met 
haar ijzersterke middenveld be-
staande uit Lieke Hopman, Laura 
Bouwmeester en Linda Casteel het 
overtal aan tegenstanders moeilijk 
te maken.  Natuurlijk gebeurde dat 
de ene keer een aanvalster kwam as-
sisteren en dan weer een verdedig-
sters. Helemaal afhankelijk van de 
situatie op dat moment. 

De dames van V en L gaan daar 
steeds beter oog voor krijgen.  Zo af 
en toe lukte het de Zweef om er voet-
ballend toch door te komen maar 
achterin stonden de verdedigster 
onder aanvoering van Ilona Keizer 
hun mannetje. Ilona stond vandaag 
namelijk laatste man omdat Lisanne 
Panhuis de dag ervoor ziek had af-
gemeld. Heel kort gezegd. Voorin 
werd in het begin nog wat onwen-
nig de opbouw van de Zweef rede-

lijk gehinderd. Naarmate de wed-
strijd vorderde ging dat steeds beter 
en kon de Zweef alleen nog maar 
met een lange bal van hun eigen 
helft komen. Een ander belangrijk 
verschil in het voetballen was de 
gretigheid of als U dat liever hoort 
de agressiviteit waarmee de dames 
uit de Vecht de duels ingingen. Ik 
denk dat 70% van de duels in het 
voordeel van V en L was. Hierdoor 
zag je dat het spel zich veel op de 
helft van de Zweef afspeelde. Het 
kon dan ook niet uitblijven of V en 
L zou de score openen. En eigenlijk 
kwam dat helemaal niet uit want 
het was de Zweef die scoorde alleen 
dat gebeurde in hun eigen doel. 

Laura Bouwmeester nam een vrije 
trap ineens op het doel welke van 
richting werd veranderd door een 
verdedigster van de Zweef. 0-1. 
Echt uitgespeelde kansen kreeg V 
en L niet maar er ontstonden wel 
regelmatig hachelijke situaties voor 
het doel van de Zweef. Nu werd 
het eens beloond maar vaak heb-

ben wij dit seizoen meegemaakt 
dat wij de bovenliggende partij zijn 
maar dat we niet tot scoren komen. 
Het 2e doelpunt was opnieuw een 
eigen doelpunt maar die schrijven 
toch op het conto van Cissy Casteel. 
Geen mooie goal maar wel een die 
wij vaker hebben gemaakt. Een in-
gooi op eigen helft werd razendsnel 
naar de andere kant van het veld en 
naar voren verplaatst. Daar kwam 
Lieke Hopman in balbezit. Zij zocht 
op snelheid de achterlijn op kapte 
vervolgens haar tegenstander uit en 
zette voor op Cissy die weliswaar in 
de dekking stond maar het haar te-
genstandster zo lastig maakte dat zij 
de bal volkomen verkeerd raakte en 
in eigen doel schoot. 0-2 vlak voor 
rust.

Na rust veranderde er niet veel in 
het spelbeeld. Geen van beide ploe-
gen kreeg echte uitgespeelde mo-
gelijkheden. V en L zou deze wed-
strijd winnen, met de eindstand 0-2 
en daarmee is het kampioenschap 
weer een week dichterbij gekomen.

Activia ruim langs 
Hoonhorst
TWELLO.- De uitwedstrijd bij Hoonhorst werd door Activia met 3 – 6 
gewonnen. Een doelpuntrijke wedstrijd, met vooral een curieuze eerste 
helft waarin Activia 3 keer scoorde maar de tegenstander toch in de 
wedstrijd liet.

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

Activia startte furieus; de openings-
treffer viel binnen 10 minuten en 
toen waren al twee grote kansen ge-
mist. Wouter Hameka kwam na 50 
seconden vrij voor de doelman maar 
miste, net zoals Frank Oosterwegel 
even later. Scoren deed Michael 
Hubner wel; na een goede actie van 
gelegenheidsspits Arco Bergman 
dook Michael bij de tweede paal op 
en schoot in tweede instantie de bal 
hoog tegen de touwen. 

Op onverklaarbare wijze volgde na 
een uitstekend openingskwartier 
een stevige inzinking waarin het 
beeld nadrukkelijk wijzigde. Plotse-
ling ontstond er druk van de thuis-
ploeg en zoals zo vaak dit seizoen 
volgde er direct een tegengoal. Een 
scherpe voorzet werd door Machiel 
Oosterwegel achter zijn eigen doel-
man Thomas Polman gewerkt waar-
door de stand gelijk werd. Hierna 
volgde een rommelige fase, waarin 
het spel op en neer golfde en was 
het Activia dat opnieuw aan de lei-
ding kwam; dit keer via Bart Wip-
pert die de bal op fraaie wijze in de 
kruising stiftte.
Wederom werd de tegenstander ech-
ter terug in het zadel geholpen; deze 
keer door keeper Polman die een 
onnodige overtreding maakte aan de 
zijkant van het strafschopgebied op 
een tegenstander die niet direct ge-
vaarlijk kon worden. De toegekende 
strafschop werd benut waardoor de 

stand op 2 – 2 werd gebracht. Toch 
ging Activia met een voorsprong de 
kleedkamer in; nu was het Wouter 
Hameka die wist te scoren met een 
hard en geplaatst schot van buiten 
de 16.Na rust was het wedstrijd-
beeld heel anders. Zonder bijzonder 
goed te spelen had Activia nu wel 
de controle over de tegenstander 
aan wie geen cadeautjes meer ge-
schonken werden. Aan de andere 
kant konden doelpunten niet uit-
blijven en die vielen ook. Eerst was 
het de onvermoeibare Guus Leerkes 
die een strafschop benutte na een 
onhandige overtreding op Michael 
Hubner. In het laatste kwartier werd 
de score uitgebouwd door de in-
gevallen Michiel Mikkers die zijn 
kwaliteiten als spits toonde en ho-
pelijk in de laatste fase van deze 
competitie nog vaker van belang 
gaat zijn. Tussen zijn 2 – 5 en 3 – 6 
wist Hoonhorst ook nog een keer te 
scoren waardoor er uiteindelijk een 
tennisscore op het scorebord kwam 
te staan. 

Een ruime overwinning dus maar 
wel één die onnodig moeilijk tot 
stand kwam. Zonder de slordighe-
den in de eerste helft had de ploeg 
het zich veel makkelijker kunnen 
maken. Maar positief was in ieder 
geval het aantal gecreëerde kansen 
en gescoorde doelpunten. Daar kun-
nen we mee verder; hopelijk vol-
gende week al tegen Davo.

Woensdag 15 maart, START CURSUS ‘ZEKER BEWEGEN’
Multizaal sporthaal Jachtlust, 13.00 uur
Dinsdag 21 maart, LEDENVERGADERING ALGEMEEN BELANG TEUGE
Dorpshuis Teuge, 19.30 uur
Zaterdag 25 maart, ‘WE DOEN HET ZELF WEL’ FESTIVAL
De Rijtuigenloods, Amersfoort, 10.00 uur
Dinsdag 28 maart, WORKSHOP ‘PAASKRANSEN EN PAASSTUKKEN MAKEN’ IN TEUGE
Dorpshuis Teuge, 20.00 uur 
Dinsdag 28 maart, ‘SPIRITUELE FILM ‘STILL LIFE’ (BEZINNING & INSPIRATIE TWELLO)
Gebouw Irene, 20.00 uur
Woensdag 29 maart, ‘INFORMATIEAVOND ‘DEMENTIE OF VERGEETACHTIGHEID?’ 
(TWELLO) GEBOUW IRENE, 19.15 uur
Vrijdag 31 maart, START VOORJAARSMODULE MEIDENVOETBALSCHOOL
Sportpark de Pauw Klarenbeek, 17.30 uur
Zaterdag 1 april, VOORJAARSCONCERT FANFARE KORPS VOORST
Dorpshuis Voorst, 20.00 uur
Dinsdag 4 april, VOORJAARSMARKT TREFPUNT DUISTERVOORDE
Trefpunt Duistervoorde, 13.00 uur
Zondag 9 april, ZWEMMEN MET DEMENTIE
Zwembad de Schaeck, 16.00 uur
Zaterdag 22 april, STILTEWANDELING (BEZINNING & INSPIRATIE TWELLO)
Dorpskerk Wilp, 09.30 uur
Donderdag 27 april, ‘KINGSDAY’ IN WILP
Sportcomplex d’Olde Leeuwenbarg, 13.00 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

KLARENBEEK

KORT
Prikpost gesloten
Niet vanaf, maar op donderdag 6 
april is er geen prikpost in Klaren-

beek. U kunt terecht bij andere prik-
posten in de regio of in het Gelre 
ziekenhuis Apeldoorn. Voor infor-
matie; bekijk de achterkant van uw 
labformulier of vraag het aan één 
van de assistenten.

Op vrijdag 7 april is de prikpost lan-
ger geopend. Van 08.30 tot 10.30 uur 
kunt u terecht op de prikpost in Kla-
renbeek. Voor informatie; vraag het 
dan aan één van de assistenten.



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 13 maart t/m zondag 19 maart 2017. Week 11. *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).

1.56

Unox 
stevige soep

2 blikken à 800 ml
alle combinaties mogelijk

1+1 GRATIS*

3.123.123.

bijv. tomatensoep

50% KORTING*

Vers gebak!Vers gebak!

1.64
3.3.29293.293.3.293.

Coop gele room- 
of appelkruimelvlaaiof appelkruimelvlaai
halve vlaai, ca. 5/6 personen

bijv. gele room

Coop kaas- of 
ham-kaascroissants

1.1.82821.821.1.821.
1.861.861. 1.20

2 STUKS

Heerlijk vers Heerlijk vers 
uit eigen oven!uit eigen oven!

10.00
11.985.-

Alle Fleuril 
of Witte Reus 

wasmiddel
alle combinaties mogelijk

2 STUKS

Alle Fleuril 
of Witte Reus 

wasmiddel

8.99
Amstel bier

krat 24 flesjes à 300 ml

13.79

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Riblappen
per kilo 7.901.64
Riblappen
per kilo 7.90 1.1.361.361. 0.79

100 GRAM

Pickwick 
éénkopsthee
doosje 30-40 gram 1.-1.031.031.

2.272.272.

Aardbeien
BAK 300 GRAM

2.2.292.292. 0.99

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!
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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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SV Twello veel te sterk voor Klein Dochteren
TWELLO.- Met een ruime 0-7 over-
winning werd door SV Twello ge-
wonnen van Klein Dochteren. De 
uitslag had vele malen hoger moeten 
zijn al zag het daar het eerste kwar-
tier niet naar uit. Daar Cihan Özer, 
Rick Uninge en Jesse Knetsch om 
verschillende redenen ontbraken 
moest er flink geschoven worden. 
Dit kwam het spel van SV Twello 
niet ten goede. Max Smaal speelde 
nu in de spits, maar komend vanaf 
het middenveld is hij veel gevaar-
lijker. Vaste mensen op hun eigen 
positie komt het spel van sv Twel-
lo duidelijk ten goede. Het eerste 
kwartier werd in een veel te laag 
tempo gespeeld. De bal werd ge-
bracht en gebracht en het veld werd 
niet breed genoeg gehouden. Na 15 
minuten nam Frank Wijnbergen een 
vrije trap op maat. Tim Evers miste 
van heel dichtbij. Even later gaf Max 
Smaal een slim balletje aan Yan-
nick Gorter, die een teenlengte te 
kort kwam. De druk werd nog meer 
opgevoerd en de spelers van Klein 
Dochteren kwamen nauwelijks van 
hun eigen helft af. In de 23ste minuut 

kopte Tom Nijdeken strak in, maar 
recht in de handen van keeper Jesse 
Brunsveld.  Het wachten was op 
de 0-1. Max Smaal gaf een bekeken 
bal op Nicky Eekhuis en eindelijk 
stond de 0-1 op het scorebord. Na 
een klein half uur spelen kopte Ber-
rie van de Scheer uit een hoekschop 
van Tim Evers mooi de 0-2 binnen. 
Net voorbij het halve uur werd Tim 
Evers binnen de 16 meterlijn vastge-
houden. Strafschop en Max Smaal 
scoorde 0-3. Pal voor de rust gaf 
Frank Wijnbergen een schitterende 
pass op Nicky Eekhuis 0-4. Rust-
stand 0-4. Niets op af te dingen.

In de rust genoten vele supporters 
van de overheerlijke gehaktballen en 
maakten zich op voor nog een paar 
doelpunten. Al in de 46ste moest 
Nicky Eekhuis scoren maar schoot 
te slap binnen. Te veel spelers van 
sv Twello hielden de bal te lang bij 
zich i.p.v. simpel te voetballen. Na 
een uur spelen scoorde Yannick 
Gorter heel beheerst 0-5.  Daarna 
kon sv Twello de score nog opvoe-
ren, maar iedereen wilde dat zesde 

doelpunt wel maken en dat werkte 
natuurlijk niet. In de 70ste  minuut 
kreeg een verdediger van sv Twello 
de bal tegen de arm aangescho-
ten. De scheidsrechter legde de bal 
op de stip. Martijn Oltvort schoot 
snoeihard de bal in de hoek, maar 
de reactie van keeper Jay Koster was 
fantastisch. Even later stond hij iets 
te ver voor zijn doel. Yavun Arslan 
zag dat. Met een katachtige sprong 
plukte Jay Koster de bal boven uit 
de hoek. Weinig te doen krijgen en 
er dan staan als het moet getuigt van 
grote klasse. Aan het eind van de 
wedstrijd ging verdediger Frank de 
Croon in de spits spelen.  Een sterk 
aanspeelpunt bleek hij te zijn. Zelf 
scoorde hij 0-6 en even later een 
vlotte combinatie met Edward Ach-
tereekte stelde laatstgenoemde in 
staat 0-7 te scoren.

Volgende week thuis tegen Basteom. 
Deze ploeg versloeg  CCW’16 verras-
send met 2-1 deze middag. De spe-
lers van sv Twello zijn bij deze dan 
alvast gewaarschuwd voor komende 
zondag.

Eurobottle/Voorwaarts-DSO 
TWELLO.- Zaterdagavond was het dan zover: de nummer 1 tegen de 
nummer 2. Eurobottle/Voorwaarts tegen DSO uit Den Helder. Al een tijd 
werd hier met een schuin oog naar uitgekeken.

- 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

Wanneer Eurobottle/Voorwaarts 
wint, pakken ze zes punten voor-
sprong op DSO. DSO heeft de kwa-
liteiten en de teamspirit om zich 
100% te focussen en ook zij willen 
gaan voor het kampioenschap. 
De tribunes in de Jachtlust waren 
goed gevuld en vol vertrouwen be-
gon Eurobottle/Voorwaarts aan de 
wedstrijd. De eerste vijf minuten 
liep het toch niet zoals gehoopt: het 
spel verliep moeizaam. DSO wist 
het doel wel te vinden. Na 30 secon-
den lag de bal in het thuisgoal. Ver-
volgens ging er nog een bal in, 0-2. 
Gelukkig wist Eurobottle/VW na 
vijf minuten spelen driemaal achter 
elkaar te scoren. Vanaf dat moment 
was het stuivertje wisselen. Tot drie 
minuten voor tijd stond het gelijk, 
namelijk 11-11. 
Eurobottle/VW kreeg nog twee kan-
sen en deze werden benut. Als je 
denkt dat er niks meer te halen valt 
in tien seconden dan heb je het mis. 
Ellen stuiterde met enorme snelheid 
richting het goal van DSO en wist in 
de laatste seconden vanaf 12 meter 
de bal loeihard erin te gooien. Rust-
stand 14-11.
Iedereen ging enthousiast de rust in 
vanwege de 14-11, maar ook wisten 
Eurobottle/VW donders goed dat 
er nog 30 minuten te spelen wa-
ren. Minuten waarin de ploeg alles 
moesten geven, ze wilden duidelijk 
winnen. Eurobottle moesten vol aan 
de bak, zowel in de dekking als in 
de aanval. De tweede helft begon en 
DSO maakte de eerste treffer. Een 
aantal seconden later lag de bal aan 
de overkant er in. 15-12. Toch ver-
zwakte Eurobottle/VW en liet DSO 

terugkomen. Na zes minuten spelen 
stond het 16-16. Allebei de partijen 
hadden door dat het allebei de kan-
ten op kon gaan en dit was te zien 
aan het spel. Iedereen wilde voor 
die winst gaan. Van een 17-17 ging 
het naar een 21-17. Mede door goed 
verdedigingswerk kon Eurobottle/
VW snel naar de andere kant om de 
bal daar over de streep te gooien. De 
voorsprong deed ze duidelijk goed, 
maar met nog meer dan een kwartier 
spelen is helemaal niks zeker. Toch 
wisten ze het vol te houden. Ach-
teraf gezien prima, maar op het mo-
ment zelf was de spanning geduren-
de de hele wedstrijd om te snijden. 
Zes minuten op de klok, stand 27-
24. In zes minuten was alles nog mo-
gelijk gezien de strijdlust van DSO. 
Ook Eurobottle knokte en wist te 
scoren, maar daarop volgende weer 
een doelpunt van DSO. 28-25. Met 
nog anderhalve minuut op de klok 
kreeg Eurobottle/VW een penalty. 
Melissa, penaltykiller van de wed-
strijd, gooide haar 7e penalty erin 
en bracht het team daardoor op een 
stand van 29-25. De laatste minuut 
werd er nog drie keer gescoord: één 
keer door Eurobottle/VW en twee 
keer door DSO. Het belangrijkste: de 
twee punten, met een eindstand van 
30-27, blijven in Twello! Supporters, 
hartstikke bedankt voor de aanmoe-
diging! Door deze twee punten staat 
Eurobottle/VW 6 punten (!) los van 
de nummers 2 en 3. 
Volgende week speelt het team op 
zondagmiddag tegen Kwiek in Raal-
te. Bij winst is het mogelijk om kam-
pioen te worden, alle aanmoediging 
is dus welkom! 

Geslaagde turn instuif sv Twello

TWELLO.- Afgelopen zaterdag 
was het gezellig druk in de turn-
hal aan de Zuiderlaan. Onder 
begeleiding van 4 gediplomeerde 
trainers en 9 assistenten werd er 
een turn instuif georganiseerd. 

Turnleden van SV Twello hadden 
bijna allemaal een vriendje of vrien-
dinnetje meegenomen om eens mee 
te doen aan een echte turnles. Om 
10.00 uur stond de zaal vol enthou-
siaste kinderen en werd er begon-
nen met een gezamenlijke warming 
up. Ook op de tribune was het ge-
zellig druk met ouders en andere ge-
interesseerden. Na de warming up 

werd er in groepjes gewerkt aan het 
maken van een handstand, radslag, 
overslag en zelfs een flikflak. Na een 
beetje oefenen ging dit bij alle kin-
deren al heel erg goed. Tegen 11.00 
uur konden alle deelnemers even op 
adem komen met een gezonde snack 
en een bekertje drinken aangeboden 
door Spar Van der Vlag. Na de pauze 
mochten de deelnemers alle toestel-
len in de turnhal uitproberen. Ook 
dit ging erg goed. Tegen 12.00 uur 
liep de instuif op zijn einde en kon 
er geconcludeerd worden dat het 
een erg geslaagde ochtend was. Alle 
introducees kregen een waardebon 
mee voor 3 proeflessen turnen. 

SV Terwolde 1 pakt drie punten 
in Nieuw Heeten
TERWOLDE.- Vorige week hebben de mannen uit Terwolde helaas 3 
punten moeten achterlaten bij Sportclub Deventer. Een wedstrijd die 
redelijk gelijkwaardig maar wat terughoudend begon. 

Naar een aantal kleine kansen over 
en weer begon Sportclub Deventer 
meer druk te zetten. Dit resulteerde 
in een 1-0 kort voor rust. Na de rust 
werd een leuk gevoetbald en moest 
Terwolde vanwege de achterstand 
meer naar voren schuiven. Hierdoor 
kwam er meer ruimte voor de tegen-
stander. Sportclub Deventer kreeg 
meer grip op de wedstrijd en ze win-
nen uiteindelijk met 3-0. De span-

ning is om te snijden, SV Terwolde 
draait goed mee in de bovenste linie. 
Winst is belangrijk om mee te blij-
ven doen om de strijd voor de titel. 
Dit weekend stond een spannende 
wedstrijd tegen Nieuw Heeten op 
het programma. Scheidsrechter 
Spexgoor geeft het fluitsignaal voor 
de wedstrijd en heeft zijn fluitje nau-
welijks uit de mond, als er wordt ge-
scoord. Thomas Leurink scoort al in 

de tweede minuut. Een lekker begin 
van de wedstrijd. Ook de 0-2 wordt 
in de eerste helft gemaakt. Door 
een collectieve aanval weet Tho-
mas Leurink de bal voor de tweede 
keer tussen de palen te krijgen. De 
2e helft zet Nieuw Heeten meer druk 
en krijgen ze een aantal kansen uit 
standaard situaties. Terwolde krijgt 
daar in tegen een aantal uitgelezen 
kansen vanuit de counter. Het blijft 
uiteindelijk 2-0. Een terechte winst 
voor Terwolde. Met maar 1 punt 
verschil voelt Sportclub Deventer de 
hete adem van Terwolde in de nek. 

Harry Dalhuizen wint 
ondernemerstoernooi Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN.- In het dorpshuis van Oosterhuizen werd dit jaar 
het ondernemerstoernooi gespeeld met 50 enthousiaste ondernemers 
uit Oosterhuizen en omgeving. Ondernemers die zo eens lekker met 
elkaar konden biljarten en gezellig samen zijn. Het werd een geslaagde 
avond, waarbij Harry Dalhuizen uit Ugchelen de hoogste eer behaalde.

Harry Dalhuisen startte met een 
misser en scoorde de daaropvol-
gende beurten. In ronde zeven werd 
het stil in de zaal, maar het bleef ste-
ken bij negen. De ronde daarop was 
het raak. Zijn opvolgers behaalden 
de gewenste tien niet en zo werd 

Harry winnaar van het toernooi. Jan 
Jochems uit Ugchelen maakte zijn 
tiende caramboles twee ronden la-
ter en werd tweede. De finale ging 
tot ronde twaalf en de stand werd 
hiervan aangehouden. Zo werd 
Arie Zwikkers (Apeldoorn) derde, 

De trotse finalisten van het ondernemerstoernooi van Oosterhuizen.

gedeeld vierde Jan Plokkaar (Lie-
ren) en Erna Ketel (Lieren), gedeeld 
zesde Anton Hemrica (Beekbergen), 
Dirk van de Berg (Beekbergen) en 
Wout Hulshof (Lieren), negende Jo-
landa Ketel (Beekbergen) en Gertie 
Linthorst (Lieren) sloot de rij. 
Alle finalisten werden verrast met 
mooie prijzen, waaronder de num-
mers één tot en met drie met prach-
tige bekers. De organisatie mag weer 
terugkijken op een oer gezellig en 
vooral geslaagd toernooi.
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www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NL
Camping De Scherpenhof, Bandijk 60 Terwolde, tel. 0571-291731 www.scherpenhofplaycity.nll

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

Kinder arrangement bowlen
1 uur bowlen + patat met snack en ranja

€19.50

€8.50

Tijdens de schoolvakanties alle dagen geopend van 11.00 - 18.00 uur Reservering noodzakelijk!

Lage Kamp 7, 7396 BZ Terwolde | +31 6 19 11 02 85 | info@rmbouwkundigduurzaam.nl | www.rmbouwkundigduurzaam.nl

� LED verlich� ng & lease
� Bouwbegeleiding
� Veranda’s

� Badkamers 
� Zonnepanelen
� Energie maatregelen

� Verbouwingen
� Calcula� e

TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

Presenteren zich

TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

Presenteren zich
EERSTE PAASDAG

PAASBRUNCH

maandag
13.00 - 18.00 uur
di. t/m do.
10.00 - 18.00 uur
vrijdag
10.00 - 20.00 uur
zaterdag
10.00 - 16.00 uur

TWELLOSEWEG 100
7396 BP

 

TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

w w w . n a t a s c h a d u m p . n l

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Winterjassen

Nieuw bij ons
Dameskleding - nieuwe collectie

o.a. topjes - vesten en shirts

50%
KORTING

Vishengels - diverse soorten
+ toebehoren

CCW verliest geheel onnodig bij Basteom
WILP.- CCW heeft de goede serie na de winterstop helaas geen vervolg 
kunnen geven en ging niet geheel onverdiend onderuit bij SV Basteom, 
2-1.

CCW begon nog wel redelijk aan de 
wedstrijd maar ook al snel kon men 
zien dat het  allemaal net wat min-
der was als de afgelopen wedstrij-
den, mede ook wel ingegeven door 
een enorm moeilijk bespeelbare 
grasmat, maar ook de felheid was er 
niet vanmiddag. Daar tegenstander 
Basteom er met name het eerste half 
uur evenmin veel tegenover stelde 

was het eerste half uur een zeer ma-
tig schouwspel en beide ploegen 
creëerden tot op dat moment ook 
helemaal niets. De enige enigszins 
opwindende actie voor de rust van 
CCW kwam van de voet van Bart 
Keurhorst die een vrije trap rake-
lings over schoot. Het laatste kwar-
tier voor de rust was voor de thuis-
ploeg, kregen een paar goede kansen 

maar telkens redde doelman Joris 
Bruntink en CCW mocht dan ook 
hun doelman  dankbaar zijn dat met 
een 0-0 de ruststand werd bereikt.

De tweede helft liet bij CCW weinig 
anders zien de eerste helft, de ploeg 
kwam echter nog wel op een 1-0 
voorsprong door Mark Wolters die 
een goed terug gelegde bal door Tom 
Stormink uit een hoekschop van 
Bart Keurhorst binnen wist te kop-
pen. De voorsprong was echter maar 
van korte duur, want dom balverlies 

op het middenveld leidde een te-
genaanval in waarbij de ongelukkig 
spelende Frank van de Linde verde-
digend de bal ook nog eens precies 
voor de voeten van een tegenstander 
deed belanden en dat betekende de 
1-1. Vanaf dat moment werd Baste-
om ook de ploeg die meer liet zien 
wat ook zeker nodig is in voetbal en 
dat is de wil om te winnen. Bij CCW 
werden Mark ter Riele en jeugdspe-
ler Luuk Jansen binnen de lijnen 
gebracht voor Koen ter Riele en de 
geblesseerde Jasper Aalpoel, maar 
Basteom bleef het meest dreigend. 
De 2-1 viel uiteindelijk uit een vrije 
schop aan de zijkant van het, maar 

bij de van  grote afstand indraaiende 
bal stond iedereen van CCW naar el-
kaar te kijken, niemand deed wat en 
zo verdween zonder dat iemand de 
bal maar raakte de bal bij de tweede 
paal  in het net. 2-1. Er was hierna 
nog een kwartier te voetballen maar 
het lukte de ploeg vandaag niet om 
het de verdediging van Basteom in 
de problemen te brengen en liep 
het tegen de eerste nederlaag na de 
winterstop aan., maar nodig was dit 
zeker niet geweest. 
Volgende week wacht weer een uit 
wedstrijd en wel om 14.00 uur in 
Gorssel tegen ssa Epse Gorssel Com-
binatie
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Sterke OSBO-reeks Voorster Schaakclub
VOORST.- Ondanks dat Voorst 3 bij 
aanvang een degradatiekandidaat 
was, draait het team heel behoorlijk 
mee in de 3e klasse. In de vorige ron-
de werd klassebehoud reeds veilig-
gesteld door met 3-3 gelijk te spelen 
tegen het sterke Pallas 4. Alle reden 
dus om afgelopen week met vertrou-
wen aan te vangen tegen hekken-
sluiter Zutphen 3. John Eekhuis leek 
een gelijk opgaande partij te hebben, 
maar toen zijn tegenstander een fout 
maakte, sloeg hij genadeloos toe. 
Maarten Jansen stond al snel in ge-
wonnen stelling. Het kostte wel veel 
geduld voordat hij de winst kon bin-
nenslepen. Rolf van Agtmaal verslik-
te zich in een combinatie en moest 
opgeven. Daan Noordhuizen daaren-
tegen speelde een solide remise. Nu 
had Dick Hoekman de mogelijkheid 
om de overwinning veilig te stellen. 
Lange tijd ging het gelijk op, maar 
Dick wist in het eindspel meerder 
pionnen te winnen en daardoor de 
partij naar zich toe te trekken. Met 
de overwinning al op zak was de re-
misestelling op het bord bij Karl van 
’t Hazeveld voldoende voor een 4-2 
overwinning. Dezelfde avond speel-
de Voorst 2 in Kampen voor een heu-
se kraker tegen Denk en Zet O&O 2. 
Verlies zal hoogstwaarschijnlijk de-
gradatie betekenen en Voorst reisde 

af met 2 invallers. Sjoerd Norberhuis 
had heel goed door waar het om ging. 
In de opening liet hij niets heel van 
zijn tegenstander en zette hij Voorst 
snel op voorsprong. Jacques van Gel-
der leek er net zo over te denken. Dit 
keer was hij ook feilloos in de uit-
voering. Voordat zijn tegenstander 
dit ook inzag, speelden Guido van 
Heuvelen en invaller Paul Westhoff 
een degelijke remise. Dit alles resul-
teerde in een mooie 1-3 voorsprong 
met nog 4 partijen bezig. Koen Mo-
lewijk kreeg hulp van zijn tegenstan-
der, maar maakte dit vervolgens ge-
nadeloos af. Even daarna toen Fred 
Corpeleijn een winnende combinatie 
vond, was het feest compleet. Esther 
Konijnenberg speelde sterk als inval-
ler, maar moest zich uiteindelijk aan 
bord 1 toch gewonnen geven. Ook 
Harry Schurink trok aan het kortste 
eind. Vooral door enorme tijdnood. 
Dit mocht de pret niet meer drukken 
van de puike 3-5 zege van Voorst 2 
met zijn invallers.Voorst 1 kende een 
matige start van het seizoen. Mede 
doordat het team driemaal met het 
kleinst mogelijke verschil verloor, 
kwam men onderin de ranglijst. Ver-
volgens werd overtuigend gewonnen 
van de onderste: Schaakmaat 1. Ook 
in het bekertoernooi wist Voorst zich 
te plaatsen bij de laatste 8. Een moge-

lijkheid om de stijgende lijn voort te 
zetten was er afgelopen zaterdag in 
Beekbergen toen Voorst het opnam 
tegen de koploper VDS1. En het be-
gin was erg sterk. De Voorster scha-
kers leken goed op de hoogte over de 
openingen die op de borden versche-
nen. Paul Tulfer wist deze kennis als 
eerste om te zetten in een winnende 
koningsaanval. Rudy Bloemhardt 
creëerde groot positioneel voordeel 
waardoor ook hij een winnende 
aanval kon opbouwen. Het feest 
leek niet op te houden nadat Marcel 
Kraaijkamp op vergelijkbare wijze 
0-3 scoorde. Een mooi moment voor 
Jeroen Bosch om remise aan te bie-
den. Zijn tegenstander kon het sim-
pelweg niet weigeren. Ook Jacques 
Kuiper koos in een prima stelling ei-
eren voor zijn geld. Hij wist remise af 
te dwingen door zetherhaling. Toen 
Vervolgens Lutsen Dooper met het-
zelfde foefje remise afdwong was de 
overwinning al binnen. Vervolgens 
streden de gebroeders Jansen nog 
een lange partij voor de eer. Michiel 
Jansen wist in een slopend eindspel 
remise uit het vuur te slepen. Henri 
Jansen had wellicht winstkansen, 
maar kwam niet verder dan remise. 
Drie overwinningen en vijf remises 
resulteerden in een prachtige 2,5-5,5 
overwinning.

Winstpunten voor Oortveldruiters

Cheveny met Bram.

EMPE.- In eigen manege werd een 
pony dressuurwedstrijd verreden. 
Vele Oortveldruiters gingen weer 
met winstpunten naar huis. Op za-
terdag scoorde Jikke Verwaijen met 
Happy in de klasse L2 181,5 en 183,5 
punten en een 2e prijs. Amy Xhofleer 
werd ook eenmaal 2e met Bailize 

met 185,5 punten. Twee winstpun-
ten voor Lysanne Goedkoop met 
Jordy in de klasse L1, 181,5 en 184,5 
punten.  Sophie van Rooy reed twee 
keer naar 189 punten met Beike in 
de klasse B. In de klasse M1/M2 was 
er een 1e prijs voor Jikke Verwaijen 
met Mike.   
Op zondag werd Emily Aarsen met 
Pesal in de klasse L2 1e met 181,5 
punten. Tess Lammers scoorde met 
Nikki in de klasse L1 184 punten 
en Pien Petter met Andorra 187 en 
191,5 punten. In de klasse B cat. AB 
kreeg Silvia Peelen met Jack van de 
jury 183,5 punten en in de klasse 
B cat. CDE verdiende Cheveny Sij-
mons met Bram de 1e prijs met 181 
punten en Karlijn Reinders debu-
teerde in deze klasse met Lady Ele-
gance en werd 2e met 180 punten, 
tevens haar eerste winstpunt.

Corine Smies verdiende met haar 
paard Fatboy twee winstpunten in 
de klasse L2 in Beemte Broekland. 
In Laag Soeren reed Linda Nieuwen-
huis met Wisdom in de klasse L1 
naar 184 punten en in de klasse B 
verdiende Cindy Boskamp met Cay-
do 191 en 192 punten. Zij gaat het 
nu een klasse hoger proberen.

Districtskampioenschap dressuur en vaardigheid 
indoor Mendistrict oost

Burgemeester Andre  Baars samen met de kampioen Rein Hazelaar

VOORST/ERMELO.- Zaterdag 11 maart werden er in Ermelo de dis-
trictskampioenschappen dressuur en vaardigheid van het mendistrict 
oost georganiseerd.

Om voor deelname aan het kampi-
oenschap uitgenodigd te worden  
moest men aan minimaal vier wed-
strijden in de afgelopen vier maan-
den meegedaan hebben en de beste 
resultaten van  de voorrondes lever-
den een uitnodiging  op voor het 
districtskampioenschap. Rein Haze-
laar uit Voorst had zich samen met 
Linda Voskamp uit Tonden geplaatst 
voor het districtskampioenschap en 
zij gingen zaterdag in alle vroegte op 
pad naar Ermelo. In de geweldige ac-
commodatie van Het Veluws Ros in 
Ermelo werd onder supervisie van 
Netty van Middendorp een perfecte 
wedstrijd neergezet. Voor de Vaar-
digheid  tweespan pony’s, waar Rein 
Hazelaar  voor geselecteerd  was, 
waren de rubrieken Klasse  L-M en Z 
samengevoegd. Zes deelnemers gin-
gen de onderlinge strijd aan en Rein  
moest als eerste aanspanning aan de 
start verschijnen. Hij begon met een 
foutloze eerste manche en bleef ook 
in de barrage foutloos. De spanning 
bleef tot het eind van de avond om-
dat het laatste tweespan pas aan het 
eind van de avond  moest starten.
Nadat alle tweespannen gereden 
hadden bleek  dat Rein Hazelaar  als 
enige foutloos  was gebleven en dus 
de kampioenstitel mee naar huis kon 
nemen. De prijzen werden aan het 
eind van de avond uitgereikt door 
de burgemeester van Ermelo de heer 
Andre Baars.

Twellose Schaakclub op titelkoers
TWELLO.- Twee invallers, gepositioneerd achter bord vijf en zes, sleep-
ten voor de Twellose Schaakclub de overwinning uit het vuur. Kees 
Kuijk gaf vroeg in de avond het goede voorbeeld en scoorde al voor 
negenen 1-0, terwijl Tjeerd de Jong laat op avond in ‘zijn laatste minuut’ 
de winst voor de TSC veiligstelde. De Twellonaren wonnen met 4-2 de 
vierpuntenwedstrijd tegen De Cirkel 2 uit Ede en gaan aan kop in 3C 
van de OSBO competitie.

Snelle voorsprong
De tegenstander van Kees Kuijk 
dacht een pion te kunnen winnen, 
maar Kuijk zag het beter en combi-
neerde naar torenwinst (1-0). Kuijk 
doet het goed in de OSBO en staat 
nog op 100%. Het duurde lang eer 
de volgende beslissing viel. Dick 
van de Griendt moest een stuk ge-
ven om zijn dame te redden. Van de 
Griendt nam veel tijd om de schade 
te herstellen, maar dit lukte hem 
niet. In tijdnood legde hij de koning 
om (1-1).

Voordeel in opening
Gerard Bons maakte in de opening 
gebruik van twee zwakke tegenzet-
ten. Hoewel de Edenaar daarna sterk 
speelde, gaf Bons hem geen kans te-
rug te komen in de wedstrijd (2-1). 
De voorsprong werd verder uitge-
bouwd door Wobbe de Vries. 

Ook hij kreeg voordeel in de ope-
ning en zette een koningsaanval op. 
Deze zette niet door, maar zijn stel-
ling was positioneel zoveel beter dat 
materiaal winst niet uitbleef (3-1).

Spanning terug
De spanning keerde terug in de wed-
strijd toen Henk Casteel zijn betere 
stelling verprutste en zonder naden-
ken een stukoffer aannam. Het kostte 
Casteel een toren en later de partij (3-
2). Even dreigde het nog op een ge-
lijkspel uit te draaien. Tjeerd de Jong 
verkeerde in hevige tijdnood en stond 
materiaal achter. Maar met nog 36 se-
conden op de klok verzon hij een list 
en zette de Cirkelspeler mat (4-2).

Titelkandidaten
Het lijkt erop dat één titelkandidaat 
is afgeschud. De andere pretendent 
Veenendaal, waar Twello van won, 
wacht de zware uitwedstrijd tegen 
De Elster Toren, waar Twello in de-
cember van verloor. In april valt de 
beslissing. Twello speelt dan tegen 
middenmoter Wageningen, terwijl 
Veenendaal dan tegen Bennekom 
speelt, die op papier ook nog aan-
spraak mag maken op de titel.

Open Darttoernooi
KLARENBEEK.- Vrijdag 17 maart, en niet op eerder vermelde datum, 
gaat het vijfde Sportclub Klarenbeek Open Darttoernooi van start. 

Dit toernooi, dat twee per jaar plaats-
vindt, bestaat uit een jeugd- (t/m 17 
jaar) en een volwassentoernooi. De 
aanvangstijd is 18.30 uur voor het 
toernooi voor de jeugd (t/m 17 jaar) 
en om 19.30 uur starten de volwas-
senen met het toernooi. Iedere deel-
nemer is verzekerd van minimaal 
twee potjes darten in de poulefase, 
waarna er een knock-out fase aan-
breekt en uiteindelijk de beste dar-
ter van Klarenbeek en omstreken 
bepaald wordt. 

Wil jij een gooi doen naar deze pres-

tigieuze titel, geef je dan snel op. Het 
wordt naast een sportieve en actieve 
avond, ook een hele gezellige avond 
waarbij toeschouwers (ouders, opa’s 
en oma’s, etcetera) ook van harte 
welkom zijn. 

Wil je graag meedoen aan het toer-
nooi, dan kun je je opgeven via ac-
tiviteitencommissie@scklarenbeek.
nl of stuur een app of sms naar 06 
- 30 72 33 85. Elke deelnemer moet 
vijf euro inschrijfgeld betalen en ie-
dereen wordt verzocht  om zijn/haar 
eigen dartpijlen mede te nemen.

Twellose Sportcarrousel 
in een nieuw jasje
TWELLO.- In 2015 werden er voor het eerst twee edities van de Twel-
lose Sportcarrousel georganiseerd, een sport- en beweegprogramma 
gericht op volwassenen vanaf 45 jaar. Om dit nieuw leven in te kun-
nen blazen hebben de buurtsportcoaches van Zwembad de Schaeck, sv 
Voorwaarts, sv Twello en Mens en Welzijn Voorst opnieuw de handen 
ineengeslagen. Daarbij sluiten ook de Badmintonclub Twello (BC Twel-
lo) en de Voorster Hockey Club (VHC) aan om dit mooie sportconcept 
vorm te geven.

Gevarieerd aanbod en 
gezelligheid
De Sportcarrousel een initiatief van 
de buurtsportcoaches in Twello, in 
samenwerking met sportverenigin-
gen. Het unieke van het programma 
is vooral de variatie in sport- en be-
weegactiviteiten. Op het program-
ma staat ‘trimhockey’, ‘aquasport’, 
‘beachtennis’ en ‘badminton’. U 
maakt zowel kennis met meerdere 
sporten als verschillende verenigin-
gen, op een laagdrempelige manier 
zonder lidmaatschap of andere ver-
plichtingen. 

Tevens doet u sociale contacten op 
en leert u andere mensen kennen. 
Gezellig bewegen staat voorop, er-
varing is geen vereiste en binnen de 
activiteiten wordt rekening gehou-
den met ieders niveau. De carrousel 
biedt mensen die (weer) actief wil-
len worden de mogelijkheid meer-
dere sporten te proberen en sfeer te 
proeven bij verschillende verenigin-
gen. Ook is de sportcarrousel uiter-
mate geschikt voor de 45 plussers 
die het juist leuk vinden meerdere 
sporten te beoefenen. Deelname aan 
de sportcarrousel is gratis.

Flexibele sportmogelijkheden
De carrousel start vanaf maandag 10 
april en gaat vervolgens in 8 weken 
langs vier verschillende sportvereni-
gingen. Elke vereniging geldt twee 
weken lang als gastheer en biedt in 
deze weken meerdere momenten 
aan waarop u kunt deelnemen. Hier-
mee wordt geprobeerd deelnemers 
meer ruimte en flexibiliteit te bieden 
in de sportmogelijkheden. De Voor-
ster Hockey Club zal de sportcarrou-
sel aftrappen. 

Informatie en aanmelden
Voor aanmelden en/of vragen over 
de Twellose Sportcarroussel kunt u 
contact opnemen met Gerran Protz-
man, buurtsportcoach van Mens 
en Welzijn Voorst via g.protzman@
mensenwelzijn.nl of (0571-) 277 
941. 

Aanmelden kan t/m woensdag 5 
april. Het exacte rooster van de 
Twellose Sportcarrousel kunt u op 
korte termijn vinden op de website 
www.voorstactief.nl en in de agenda 
van Voorst Actief in het Voorster 
Nieuws. 

mailto:g.protzman@mensenwelzijn.nl
mailto:g.protzman@mensenwelzijn.nl
http://www.voorstactief.nl


Markt Twello van 12.30 tot 
17.30 uur

Vri jdagmiddagmarkt

Hollandse Maartjes Haring Gebakken Kibbeling

Verse Slibtong
Ter plaatse schoongemaakt !

Heel kilo

700 gram

500 gram

4 voor

4 voor
7.00

13.50
10.00

8.00

10.00
5e GRATIS!

5e GRATIS!

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

Vermist
De afgelopen week zijn geen dieren als vermist opge-
geven.

Gevonden
Zwart katertje met witte bovenlip, witte bef en voetjes: 
Boevenbrinkstraat, Terwolde.
Zwarte poes met witte snuit, kin, buik en voetjes voor, 
achterpoten wit met zwarte vlek: Middendijk, Nijbroek.

Ik ben als gevonden opgegeven vanaf de Boeven-
brinkstraat in Terwolde.

Sleutel gevonden
EMPE.- Op woensdag 1 maart werd op de Hommelstraat in 
Empe een sleutel gevonden, zie foto. De vinder komt uit Twel-
lo. Eerst is geprobeerd om via een buurtapp de gedupeerde te 
vinden, maar dat heeft geen reactie opgeleverd. 

Mist u de sleutel? U kunt contact opnemen met: maritavree-
ling@hotmail.com

Contactmiddag 
Protestantse Gemeente 
VOORST.- Vorige week hielden de collec-
tanten van het verjaardagsfonds hun jaar-
lijkse contactmiddag. Voorzitter mevrouw 
Pardijs kon 25 mensen, waaronder twee 
nieuwe gezichten, welkom heten. 

De wijk van mevrouw Gerrits-Schimmel 
wordt overgenomen door mevrouw Neute-
boom Spijker. Mevrouw Gerrits stopt er na 

vijftig jaar mee. Zo lang collecteren is een uni-
cum, zij werd dan ook benoemd tot erelid van 
de Commissie van Bijstand. Dat ging vergezeld 
van een bloemetje. De wijk van mevrouw Ger-
rits-Plant wordt overgenomen door mevrouw 
Schurink. Het bedrag dat dit jaar werd opge-
haald was 2302,85 euro. Na de pauze werd de 
middag voortgezet met enkele gezellige spel-
letjes. 

‘This is not the end’ Jeugddienst Nijbroek
NIJBROEK.- Het thema van de jeugddienst 
van komende zondag  in Nijbroek is ‘This is 
not the end…’. Het is een zin die veel gebruikt 
wordt in films op speciale momenten. In het 
dagelijks leven zijn er soms belangrijke en 
minder belangrijke momenten waarop we blij 
zijn dat het verder gaat en niet stopt. Eén van 
de belangrijke momenten daarbij is het einde 
van het leven. De heer van Dam, bij velen be-

kend als godsdienstleraar op de ‘Noordgouw’, 
zet de aanwezigen aan tot nadenken over dit 
thema. De dienst wordt opgeluisterd door mu-
ziek en zang van jongerenkoor Sjamacha uit 
Ede. Iedereen is van harte welkom op zondag 
19 maart om 19.00 uur in de kerk in Nijbroek. 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om 
met elkaar na te praten met een kopje koffie, 
thee of fris.

Interkerkelijke bijeenkomst
APELDOORN.- AGLOW Apeldoorn organi-
seert dinsdagochtend  21 maart 2017 weer 
een interkerkelijke bijeenkomst voor vrou-
wen uit Apeldoorn en omgeving. Locatie: 
‘De Hofstad’ , Hofveld 52 te Apeldoorn Zuid, 
tel.0555401139. Vanaf 9.00 uur is er gelegen-
heid voor koffie/thee en ontmoeting. Om 9.30 
uur begint de bijeenkomst met een openings-

woord en aanbidding. Spreekster is Jackie 
Howard uit Putten. Thema: “De seizoenen 
van het leven”. Jackie vertelt hierover aan 
de hand van haar textiele kunst. Voor en na 
de bijeenkomst kunt u ook bij de Aglow ta-
fel 2e hands boeken kijken of er nog iets voor 
u bij is. Inlichtingen joanne@tweedelezer.nl 
0555427202 en www.aglow.nl.

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!

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

�
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�

MACADAMIAMIX

GEMENGDE NOTEN

EXCLUSIEVE NOTEN VRUCHTEN 
MUESLI

JONGE KOE KAAS

10% KORTING OP AL ONZE  
SUIKERVRIJE KOEKEN EN 
CAKES VAN DE BAKKER 

8.99

11.99

6.99

6.99
500 GRAM 

VAN 12.00 VOOR

750 GRAM 
VAN 14.99 VOOR

750 GRAM 
VAN 8.99 VOOR

1 KILO
VAN 10.00 VOOR

WAARDEBON

NOTENAFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON

ZUIVELAFDELING
WAARDEBON

‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

NU 2 STUKS 099
HOLLANDSE KOMKOMMERS NIEUWE OOGST 

BLAUWE PITLOZE 
DRUIVEN 

 HEEL KILO NU  HEEL KILO NU299 349
RODE PRUIMEN
‘VOL SAP EN HEERLIJK VAN SMAAK‘

mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl
http://www.aglow.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 Versluis, 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

Zondag 19 maart
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. M. Mondria.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur,  ds. 
Y. van Neck.  
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 uur, 
ds. M. v/d Want, 18.30 uur ds. K. van 
Olst. 
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur, dhr. B. 
Greveling, 19.00 urr dhr. H. van Dam.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur, ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. E. Rijks, 19.00 uur ds. E. 
Rijks. 
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur, 
pater W. Boerkamp.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. M. 
Bassa.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. De 
Graaf.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur,  gen 
dienst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, pastor Sebastian. 
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, ds. J. Boer, 17.00 
uur ds. J. Veldhuizen.
Het Boshuis Klarenbeek, 10.00 uur 
Gebedsvieringen.
Maandag 20 maart
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
19.00 uur, pastoor Daggenvoorde. 
Dinsdag 21 maart
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 
uur ds. G. van Manen.

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

Een foto gemaakt door architect Hartgers. De OKV kan de plek niet goed thuisbrengen. 
Wilt u ons helpen?

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 10.
Er kwam deze week geen reactie.

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