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Opgave
Carnavals
Optocht

Volgende stap naar realisatie
nieuwbouw Veluws College
Eerste lustrum
Slanina-Cesta
Musikanten

KLARENBEEK.- Zaterdag 6 februari houdt CV De Neutenkrakers wederom één van de grootste carnavalsoptochten van de
regio. De opgave hiervoor eindigt op zondag 17 januari.
Wil je meedoen aan deze optocht, dan kan dat in de volgende categorieën: Jeugd loopgroep,
Jeugd met wagen, Kleine Loopgroep, Grote Loopgroep, Kleine
Praalwagen of Grote Praalwagen.
Opgave kan via
www.cvdeneutenkrakers.nl.

Schrijverscafé en
nieuwe cursussen
Kunstkring
Kopij voor het
Voorster Nieuws
kunt u inleveren
tot zondag 12.00 uur

Informatieavond voor
alle gebruikers
Dorpshuis
VOORST.- Na een bewogen jaar
waarin veel werk is verzet door
alle medewerkers, wil het bestuur van de Stichting Dorpshuis Voorst u graag informeren
over uw en ons Dorpshuis. Op
de volgende vragen kunt u antwoord krijgen: Hoe gaat het nu
met het Dorpshuis? Wat is er veranderd? Wat was/is er allemaal
te doen? Waar moet u zijn voor
reserveringen? Wat zijn de plannen voor het komende jaar en
de toekomst? Wat gebeurt er met
de huur- en consumptieprijzen?
Ook zijn er een aantal nieuwe
vrijwilligers actief. U bent van
harte welkom op de informatieavond op maandag 18 januari
2016. U kunt binnenlopen tussen 20.00 en 21.30 uur. Ook uw
ideeën en opmerkingen zijn welkom.

Papiercontainers
januari in Twello
TWELLO.- De papiercontainers
in Twello worden niet in week 3
en 4 geleegd, maar in week 4 en
5! In week 4 op 23 januari zijn
dus de containers in het gebied
tussen de Iordensweg, Rijksstraatweg en Zuiderlaan aan de
beurt. In week 5 op 30 januari
worden de containers in het buitengebied van Twello geleegd.
Houdt u daar svp rekening mee!

Jan de Croon

houdt u mobiel!
aPK Keuring | onderhoud
airco Service | ruiT reParaTie
Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT
Het ‘bouwbord’ op het voormalige Veilingterrein geeft een goede indruk hoe het
Veluws College er in 2017 uit gaat zien.
TWELLO.- De plannen voor de nieuwbouw van het Veluws College, op
het voormalige Veilingterrein in Twello, zijn met ingang van het nieuwe
jaar omgezet in werkelijkheid. Vorige week werd door het onthullen
van het ‘bouwbord’ voor iedereen duidelijk wat het project behelst.
Afgezien van het feit dat de aanbestedingsprocedure nog maar net
gestart is en de plannen nog twee
weken bij de gemeente ter inzage
liggen, gaat een ieder ervan uit dat
op 1 augustus 2017 het nieuwe
schoolgebouw in gebruik kan worden genomen.
De nieuwjaarsreceptie van het Veluws College werd aangegrepen om
de start van de nieuwbouw op het
voormalige Veilingterrein officieel
in te luiden. In een aantal toespraken van ondermeer Wim Hoetmer,
voorzitter college van bestuur Veluwse Onderwijsgroep, en wethouder Hans van der Sleen, werd nog
eens teruggeblikt naar een 10 jaar
lang durend proces van plannen,
tekenen en vooral naar de financiële mogelijkheden om te komen tot
het bouwen van een nieuwe school.
Volgens de wethouder is er een
reuze stap gezet naar de toekomst
van het voortgezet onderwijs. Deze
nieuwe ontwikkeling bewijst maar

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

weer dat deze vorm van onderwijs
zeker bestaansrecht heeft in de gemeente Voorst.

Gebouw

Het nieuwe schoolgebouw wordt
voorzien van moderne onderwijsfaciliteiten en de kleinschaligheid
van de school blijft ook in het
nieuwe gebouw gewaarborgd. Dat
is namelijk voor leerlingen uit de
gemeente Voorst, maar ook steeds
vaker van kinderen uit de regio,
een argument om voor de school in
Twello te kiezen. Op de toekomstige
locatie, direct naast het treinstation
van Twello, is het Veluws College
Twello nog eenvoudiger bereikbaar
voor leerlingen uit bijvoorbeeld Deventer.

auto

Uitbreiding A1
KLARENBEEK.- Klarenbeeks Belang was in november aanwezig bij
een ontwerpsessie over de uitbreiding van de A1 op het Klarenbeekse
grondgebied. Op dinsdag 19 januari 2016 zal Rijkswaterstaat bij Restaurant Pijnappel een informatieavond verzorgen over de plannen. U
wordt geadviseerd (zeker als u woonachtig bent nabij de A1) om deze
avond te bezoeken.
De belangenvereniging heeft de volgende verzoeken ingebracht:
De uitbreiding dient vooral gepland
te worden aan de noordzijde (zijde
Ecofactorij) en zo weinig mogelijk in
het gebied de Hooilanden.
Omdat de onderdoorgang aan de
Brinkenweg (nabij gebouw Samuël)
niet alleen een verbinding voor Klarenbeek met De Maten is, maar ook
een ontsluitingsweg voor de agrariërs, dienen er remmende maatregelen te komen, waarmee het sluipverkeer (vrachtwagens) door het gebied
naar de Ecofactorij wordt teruggedrongen.

De onderdoorgang bij de Polderweg
dient te worden verbreed om een
goede fietsroute mogelijk te maken.
Verder is de zorg uitgesproken over
het sluipverkeer, dat door het dorp
zal komen tijdens de werkzaamheden. Tijdens de spits is het nu al te
druk op de Hoofdweg/Klarenbeekseweg.
Klarenbeeks Belang heeft aangegeven actief betrokken te willen blijven. Geeft u gerust uw zorgpunten
door, zodat Klarenbeeks Belang
ze voor u kan inbrengen. Zie ook
www.rijkswaterstaat.nl.

schade?

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming
Service en Onderhoud

Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

jandecroon.nl | Tel: 0571-275903

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,
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Familie berichten

Lieve kleine Isa,
een leven te kort voor deze aarde.
Voor altijd herinnerd en van
onschatbare waarde.
Wij zijn totaal verslagen door het veel te
vroege overlijden van ons lieve buurmeisje

Isa Koers
Lieve Isa, wat hebben we je lief en
wat zullen we je vreselijk missen.

Wij zijn heel verdrietig

Isa
is er niet meer...
Wij zullen haar ontzettend missen.
Juf Karen, juf Edith, juf Carinne, juf Elle,
juf Cynthia, juf Hanny, meester Bert en
alle leerlingen en ouders van
OBS Wilp-Achterhoek

Van liefde komt niets dan liefs
Wij wensen Marco, Ulrike en Anne ontzettend
veel sterkte met dit enorme verlies.

Isa Koers

Buren en buurtkinderen
Kievitsweg
Zwaluwenweg
Ardeweg

Wilp-Achterhoek, † Wilp-Achterhoek,
4 februari 2011
10 januari 2016
Liefs Anne, Mama en Papa

Wilp-Achterhoek, 10 januari 2016

Kievitsweg 18, 7384 SV Wilp-Achterhoek
Er is gelegenheid om afscheid van Isa te
nemen en ons te condoleren op vrijdag
15 januari vanaf 19.00 uur bij ons thuis.
De crematieplechtigheid wordt gehouden
op zaterdag 16 januari om 15.45 uur in de
aula van crematorium de Omarming,
Voorsterallee 95 te Zutphen.
Mocht u geen rouwkaart hebben
ontvangen, dan hopen wij u doormiddel
van deze uitnodiging toch te bereiken.

heeft diepe indruk op ons gemaakt.
Wij wensen Marco, Ulrike en Anne en alle
andere dierbaren van Isa veel sterkte toe bij
het dragen van dit immense verlies.
C.V. de Lollebroek
Wilp-Achterhoek

Isa
Veel te vroeg hier vandaan,
als een sterretje zul je aan de hemel staan.
Wij wensen Marco, Ulrike, Anne en familie
alle kracht om dit enorme verlies te dragen.
Geert en Maria Boerkamp
Leonie en Frans Zanderink
Geert
Majorie en Pieter - Jan Overkamp
Piet en Douwe
Gejo en Dorien Boerkamp
Willem
Anouk en Huigen Achterkamp
Stephan en Marre Boerkamp
Janne

atwerk
oed in ma

n Steeng

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Nijverheidsstraat 27 7391 ZT Twello
telefoon : 0571 - 29 09 72
open
: ma - vr: 7.30 - 16.00 uur
za: 8.00 - 12.00 uur
e-mail : info@bmnatuursteen.nl

Margo Tiemens

Emotioneelbloemwerk en workshops
www.margotiemens.nl | tel. 06 - 19 286 279

We ontvingen het vreselijke bericht
dat is overleden

Marco, Ulrike en Anne,
we zullen er altijd voor jullie zijn.

Isa Koers

Klarenbeek: Opa Tonnie en Oma Jose
Barendrecht: Opa Ton en Oma Ingrid
Klarenbeek: Patrick en Miranda
Mandy
Lara
Joran

Mooi, lief dochtertje van Marco en Ulrike
en zus van Anne
We wensen jullie en jullie dierbaren alle
kracht en steun toe.

Wij zzijn er stil van...
v

Dag lieve Isa

M
e Anne en
n familie
famil heel veel
Marco, Ulrike,
ht en sterk
et het dra
kracht
sterkte met
dragen van dit
me verlies
enorme
verlies.
Rod
Rodney
en Annemieke
Annemiek
Johan
h en Ann
Annet
Rolph en Blanca
Johnny
nny en Lian
Richard en C
Christa
en kinderen
n

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

• kleinschalige onderneming voor
een mooi, persoonlijk afscheid
• rustig, professioneel, betrokken
• waar u ook verzekerd bent
• uw wensen vooraf
kosteloos vastleggen

www.marinkadehaan.nl

06 43997838
dag en nacht

Uurwerk reparaties
Als je moet afgeven
wat je het meest liefhebt,
dan is er geen gisteren,
geen vandaag
en geen morgen meer,
dan is er geen tijd meer,
dan is er alleen heimwee.

Dag lieve
Da
ve Isa

Marinka de Haan

Rick, Hilde, Jelte en Romée

Dennis en Stefanie
Lynn

Vele h
harten diep geraakt.
Do
Door zoveel verdriet.
Ech
en lukt nog niet...
niet.
Echt beseffen

A
André en Ing
Ingrid
Erik en Ilsee
Lambert
bert en Bianca
anca
rijke
Wilco en Marijke
Marc een Noi
Mar
Marco en Mink

Isa Koers

Tranen zijn de woorden
die het hart niet kan vertellen

Lieve Isa, wat gaan we je missen!

Rotterdam:

Het plotseling overlijden van

Lieve, mooie en vrolijke

Als onze tranen een trap konden zijn,
herinneringen een brug.
Dan klommen we allemaal naar jou
en haalden je terug.

Isa Koers

Soms schieten woorden tekort...

Hans Hartgers
06-23920153
Klokken en Horloges
(batterijen)

Sierhekwerken en aanhangwagens

Wij wensen Marco, Ulrike, Anne en familie
heel veel sterkte met dit immense verlies.
Pieter-Jan en Majorie
Frans en Leonie
Bart-Jan en Annemiek
Maykel en Esther
Steven en Nicole
Bram en Marga
Tom en Ilse
en kinderen

Bram en Silvia
Haiko en Majorie
André en Ellen
Berend-Jan en Marieke
Patrick en Nathalie
Bjorn en Silvia
Marco en Mink

Ook voor carports

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl
Diverse maten
Alles op voorraad
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Zorg en aandacht
Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden...
in kwetsbare tijden...
Een uitvaart
uitvaart die
die past
past bij
bij uw
uw wensen.
wensen.
Een
Respectvol,
persoonlijk
en
betrokken.
Respectvol,
Een
uitvaartpersoonlijk
die past bij en
uwbetrokken.
wensen.
Respectvol,
betrokken.
Werkzaam in
inpersoonlijk
en rond
rond de
deen
Gemeente
Voorst
Werkzaam
en
Gemeente
Voorst
en dag
dag en
en nacht
nacht
bereikbaar.
en
bereikbaar.
Werkzaam
in en rond
de Gemeente Voorst
en dag en nacht bereikbaar.
Hemmes uitvaartzorg
uitvaartzorg
Hemmes
Hemmes
uitvaartzorg
Nicolaas Maesstraat
Maesstraat
Nicolaas
11
Nicolaas
Maesstraat
1
7391 AP
AP Twello
Twello
7391
7391 AP Twello
Het Afscheidshuis:
Afscheidshuis:
Het

www.hemmesuitvaartzorg.nl
www.hemmesuitvaartzorg.nl
www.hemmesuitvaartzorg.nl
Tel: 0571
0571
272015
(24 uur
uur per
per dag)
dag)
Tel:
-- 272015
(24

Het
Afscheidshuis:
Binnenweg
13 te
te Twello
Twello
Binnenweg
13

Tel: 0571 - 272015

Binnenweg 13 te Twello

(24 uur per dag)

Uitvaartverzorgers:
Uitvaartverzorgers:
Uitvaartverzorgers:
Jan Rutgers
Rutgers
Jan
Jan
Rutgers
Ilse Hemmes
Hemmes
Ilse
AnjaHemmes
Esbeukman
Ilse
Marion
Koldewijn
Marion
Koldewijn
Marion Koldewijn
Joyce de Vries
Jan Rutgers
Joyce
de Vries

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Vacature:

Medewerker Binnen- en Buitendienst
Telefonie & ICT
Voor informae, kijk op www.doornvanderhaar.nl
Twello
H.W. Iordensweg 32A
7391 KB Twello

Vaassen
Wilhelminaweg 3
8171 EJ Vaassen

maandag 25 januari 2016 van 19.30-21.30 uur

Workshop

mindfulnesstrainer

Eten met aandacht

www.aandachtgeeftjekracht.nl

Zilvensebroekweg 57 te Loenen

www.hannekenieuwenhuisgewichtsconsulent.nl

Wij werken aan het spoor
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 21 op 22 januari op het
traject Apeldoorn - Zutphen een slijptrein.
Woont u in Klarenbeek, Voorst of Empe in de buurt
van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van
het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.
Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.
foto: Peter Honig
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Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.
Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

’t Canbesso presenteert nieuwe
CD ‘Een goed gevuul’
TWELLO – In de studio van
Radio Voorst aan de Klokkenkampseweg in Twello
heeft het duo ’t Canbesso zaterdagmorgen ter gelegenheid
van hun twintigjarig bestaan
de eerste CD uitgebracht. Het
schijfje kreeg als titel ‘Een
goed gevuul’. De aanbieding
en presentatie gebeurde tijdens een genoeglijk uurtje van
het dialectprogramma Mo’j
is luusteren waarbij de eerste CD werd aangeboden aan
presentator Martien Kobussen
van dit dialectprogramma.
Anny Berenschot en Evert Kluin
vormen samen dit duo. Ongeveer
twintig jaar geleden kwamen beiden elkaar tegen. Zowel Annie
als Evert speelden gitaar en zongen er ook bij. In mei 1995 schreven ze het eerste lied ‘Mijn dorp’
en speelden ze voor de bewoners
van Terwolde. Er moest ook een
naam bedacht worden. Na lang
praten werd gekozen voor ’t Canbesso. Een variant op ‘Het kan
best zo’. Onder die naam zongen
ze voor de Canadese oud-strijders en hun familie tijdens het
afscheidsdiner in Terwolde en
bij het 50 jarig bevrijdingsfeest.
Van het een kwam het ander en
er volgden leuke optredens en
gezellige muziekmiddagen in de
tuin bij Theo Jans in Klarenbeek.
Menigeen kan hun optredens in
het prieel in de natuurtuin nog
herinneren. Daarna nog in vele
tuinen en andere gelegenheden.
De uitnodigingen om iedere keer

te zingen bij ‘Plat ut joar uut’ inspireerden hen ieder jaar om nieuwe liedjes te
maken. Het was lang hun grote wens
om een CD te maken van hun liedjes.
Steeds kwam het er niet van. Op aandrang van anderen ging het duo de
(huiskamer)studio in van radiotechnicus Willem Pas in Apeldoorn. Uit
hun rijke repertoire werden een aantal
liedjes geselecteerd. Het heeft volgens
Anny Berenschot wel heel wat moeite
gekost om de liedjes met voldoende
kwaliteit vast te leggen. Maar het is
volgens Pas toch gelukt. Het resultaat
mag er zijn. Samen hebben ze er ‘een
goed gevuul’ over. Op de CD staan
negen eigen nummers. Luisterliedjes.
Ook het volkslied van Terwolde dat
het duo in 2010 schreef bij het feestjaar
1050 jaar Terwolde. In de film ‘Ode
aan het Halfvasten’ in 2014 is hun lied
‘Woar ik geboren binne’ te horen. Het
lied ‘Ome Jans Nieland van de Bolman’

gaat over de paarden van een oom van
Annie. Een lied heeft ‘De Nojoarszunne’ als onderwerp. In het lied ‘An ’t
water’ mijmert Evert Kluin aan de Ijssel over de schoonheid van deze mooie
grillige rivier. Hij zingt: “Doar stroomt
mien Iessel. Mien Gelderse Iessel. Dit
is mien wereld woar ik zo van hol”.
Andere liedjes zijn nog ‘Zo vrie’j as un
vogel’, ‘Mijn dorp’ en ‘Lange afstandpaden’. Bij de CD heeft Anny een fraai
tekstboekje gemaakt met passende
foto’s. Tijdens de uitzending werden
enkele liedjes gedraaid door technicus
Martin van der Kaay en kregen Anny
en Evert bloemen aangeboden. De CD
is nu ook verkrijgbaar bij Anny Berenschot (055-3231803) in Twello en Evert
Kluin (0571-291726) in Terwolde. Ook
kan de CD per email besteld worden
: Canbesso@hotmail.com. De CD kost
9.99 euro. Het wisselgeld (1 cent) is al
in de hoes vastgelegd!

WOII-monument De Propeller
KLARENBEEK.- Er is schade
ontstaan in het metaal van
het WOII-monument De Propeller, ter nagedachtenis aan
de vijf gesneuvelde RAF-vliegers, aan de Hessen-Allee.
Ter plaatse heeft Klarenbeeks
Belang hierover een gesprek
gevoerd met Henk Sloot van
woningbouwvereniging Sprengenland. Er is afgesproken, dat
het geheel hersteld zal worden.
Klarenbeeks Belang heeft hiervoor inmiddels een metaalbewerkingsbedrijf
benaderd.
Omdat de reparatie niet op de
huidige locatie kan worden gedaan, zal de propeller te zijner
tijd tijdelijk worden verwijderd.

WOII-monument De Propeller.

Juf Ghislaine
al 25 jaar juf
TWELLO.- Afgelopen donderdag
was een hele bijzondere dag voor
juf Ghislaine van Heerde. Zij vierde
niet alleen haar 25-jarig jubileum,
maar was deze dag ook nog eens jarig! Om half 9 kwam juf Ghislaine
aan. Onder luid gezang werd ze
ontvangen. In de klas werd er nog
even verder feest gevierd. Er hingen
lange zelfgemaakte slingers en op
de feestelijk aangeklede tafels stond
een heerlijk ontbijt klaar voor juf
Ghislaine en de kinderen van groep
5. Een zelfgebakken lekkernij van de
juf voor de kinderen ging er goed in.
De kinderen hebben de juf enorm
verwend met cadeautjes. Daar was
zij natuurlijk heel blij mee. Tussen
de felicitaties door heeft ze ook zelf
lekker van het ontbijt kunnen genieten. Juf Ghislaine staat niet alleen
bekend als kanjer in de midden/bovenbouw, maar is tevens ook de begeleider van al onze pluskinderen.
Opdat ze nog vele jaren leerkracht
mag blijven op De Oase!

Ondersteuning
van

mantelzorgers
www.mnvoorst.nl

Als ervaren uitvaartverzorger in de regio Zutphen en
omstreken weet ik dat een betekenisvolle manier van
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom
ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van
een begrafenis of crematie.
U kunt mij bellen op 0313 769 005 of 06 188 853 82.

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

Yarden & Lucía Uitvaartorganisatie
Loubergweg 1, 6961 EJ Eerbeek
Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden-lucia.nl

Als ervaren uitvaartverzorger in de regio Zutphen en
omstreken weet ik dat een betekenisvolle manier van
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom
ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van
een begrafenis of crematie.
U kunt mij bellen op 0313 769 005 of 06 188 853 82.

Inloopavonden verbetering
fietsroute Apeldoorn – Deventer
Yarden & Lucía Uitvaartorganisatie
Loubergweg 1, 6961 EJ Eerbeek
Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden-lucia.nl

Fietsers kunnen vanaf eind 2017 sneller, comfortabeler en veiliger fietsen tussen Apeldoorn,
Deventer, Teuge en Twello. Benieuwd naar de verbetermaatregelen? Kom naar een van de
inloopavonden:
• 19 januari; 18 - 21 uur, Gemeentehuis gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17, Twello
• 20 januari; 18 - 21 uur, Wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55, Apeldoorn
U kunt tussen 18 en 21 uur vrij inlopen; er is dus geen vast programma. Tijdens de inloopavond krijgt
u meer informatie over de maatregelen en kunt u het voorlopige schetsontwerp bekijken. Ook kunt
u uw reactie geven of vragen stellen. Deze worden besproken in de Werkgroep Fiets.

SLIM REIZEN
STEDENDRIEHOEK
Verhinderd, maar toch vragen? Of meer informatie? Kijk op www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl.

Informatieavond Het Vlier

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium

Voor instromers vanuit 4 vmbo-tl, 3 havo en
3 atheneum die niet in Deventer op school zitten
Wanneer:
Waar:

Woensdag 20 januari 2016
Het Vlier, bovenbouwschool voor havo en vwo in Deventer
Het Vlier 1, 7414 AR Deventer

Inhoud:

Informatie voor ouders en leerlingen over de opzet van de
Tweede Fase op Het Vlier en de ruime keuzemogelijkheden

Programma havo:
18.45 uur
19.00-20.00 uur
Programma vwo:
20.15 uur
20.30-21.30 uur
Profielkeuzedagen

Ontvangst met koffie, thee en fris
Inleiding, inclusief vragen aanmelden
Ontvangst met koffie, thee en fris
Inleiding, inclusief vragen aanmelden
havo: woensdag 3 februari 2016
vwo: dinsdag 2 februari 2016

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

www.ettyhillesumlyceum.nl

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Woensdag 13 januari 2016
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PvdA en GroenLinks Voorst luiden
het nieuwe jaar in

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 leaseof verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

Het was een levendige en gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst.
TWELLO.- Het was een levendige en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst
van deze partijen die in de Voorster gemeenteraad één fractie vormen.
Naast de ontmoeting, het uitwisselen van goede wensen en een hapje en
drankje was er ook veel aandacht voor de Klimaattop in Parijs.
Voorzitter John Ebbelaar (PvdA
Voorst) heet zo’n 40 leden en introducés welkom en wenst hen een
voorspoedig 2016 toe. Hij schetst
in grote lijnen de huidige politieke
situatie in ons land: het gaat economisch wat beter, de werkloosheid is
evenwel nog erg hoog, hoe gaan we
om met de vluchtelingenproblematiek? Het is belangrijk dat ook in
deze tijd het sociaaldemocratisch
en GroenLinks geluid duidelijk blijft
klinken. Hij prijst de inzet en betrokkenheid van de fractie en doet een
beroep op de aanwezigen om uit te
kijken naar mensen die hun schouders willen zetten onder het plaatselijke politieke werk; daar staat de democratie het dichtst bij de burgers!
Fractievoorzitter Erik Nobel maakt
duidelijk dat de tweemansfractie –
in de oppositie – er ook in 2016 weer
duidelijk zin in heeft! Verrassend is
dat het nogal eens gebeurt dat ideeën

van PvdA-GL die in eerste instantie
worden afgewezen, een tijdje later
toch in collegevoorstellen terugkomen. Het college kan rekenen op de
steun van de fractie bij haar streven
dit jaar wat extra te doen in onze gemeente voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een
verblijfsvergunning).

Van Dom naar Eiffeltoren

Dan is het de beurt aan gastspreker
Twellonaar Johan van Werven. Hij
vertelt boeiend hoe hij begin december samen met 29 anderen van de
Dom in Utrecht naar de Klimaattop
in Parijs fietste. De fietsende groep
trok op de route veel belangstelling:
van gewone burgers, een artikel in
een Belgische gazette, van Franse
omroepen. Het bewustzijn van de
klimaatproblematiek kreeg zo een
stukje wind mee.
Bij de Eiffeltoren ontmoetten fietsers
uit vele landen elkaar. Indrukwek-

kend. Uit veiligheidsoverwegingen
gaf de Parijse politie geen ruimte
voor samenscholing van meer dan
10 personen, laat staan een grote
demonstratie. De Franse tak van
‘Friends of the Earth’ (waar in Nederland Milieudefensie toe behoort)
had daarom een actie opgezet waarbij de duizenden deelnemers in
groepjes van zes à acht personen uitzwermden over Parijs. Ze vormden
digitaal de woorden ‘Justice, Climate, Peace’. Een organisatorisch en
technisch hoogstandje! Op de dag
dat het nieuwe Klimaatverdrag door
195 landen werd ondertekend werd
alsnog toestemming gegeven voor
een beperkte demonstratie in de
buurt van de Arc de Triomphe. Zo’n
15.000 mensen symboliseerden op
creatieve en ludieke wijze een ‘Rode
lijn’, waarover de opwarming van de
aarde niet mag komen.
Johan is hoopvol gestemd over het
bereikte Klimaatakkoord, al zal nog
moeten blijken hoe het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daar moeten
we allemaal onze schouders onderzetten, ter wille van onze kinderen
en kleinkinderen!

Burgemeester op de
nieuwjaarsborrel KBO-Twello
TWELLO.- De voorzitter kon een
groot aantal KBO-leden verwelkomen met daarbij een speciaal woord
van welkom aan de burgemeester
Jos Penninx die op uitnodiging
aanwezig was. Na de uitwisseling
over en weer van de goede wensen
voor 2016 werd er tijdens de koffie
met oliebol even gezellig bijgepraat.
Aansluitend op de toast op het
nieuwe jaar werd er door de voorzitter even terug gekeken op de resultaten van het afgelopen jaar en een
inkijk gegeven op de plannen voor
dit jaar. Waarbij o.a.de gewijzigde
vergaderstructuur van het bestuur,
de overstap naar de Regio-Bank
het vernieuwde KBO Nieuwsblad
en de uitbreiding van de belastinginvulhulp de revue passeerde.
Aan de hand van een eerder gehouden enquête kondigde hij de nieuwe plannen aan die in de aankomende jaarvergadering aan de leden
zal worden voorgelegd. Doelstelling
daarvan is om met een gevarieerder
en aantrekkelijker programma meer
leden op de bijeenkomsten te kunnen begroeten. In aansluiting op de
landelijke ontwikkelingen zal er ook
lokaal nader gezocht worden hoe
de gezamenlijke belangen versterkt
kunnen worden o.a. in de SBOV,
de samenwerkende ouderenbonden
in Voorst. Omdat omzien naar el-

Zijactief de Vecht
DE VECHT.- De jaarvergadering op woensdag 20 januari wordt begonnen met koffie/thee en een oliebol, gevolgd door de verschillende verslagen en er is een meditatief moment. Na de pauze “Kerk op de Catwalk”. Een programma met verrassingen. Verschillende toga’s van
predikanten worden geshowd. Wat is er zo bijzonder aan toga’s van predikanten? Het bijzondere is nu juist dat vanaf de Reformatie (16 de
eeuw) de predikanten helemaal geen toga’s droegen. Hoe kleedden zij
zich dan wel?Dat gaan we allemaal zien op deze avond vol verrassingen.
De catwalk-groep van de Bronkerk in Ugchelen werkt voor Kerk in Actie
Zij steunen hiermee het project Rumah Impian. Het doel: Kinderen die in
Indonesië op straat leven een betere toekomst te geven. Mevrouw Carla Zuidema zal deze avond de show inspreken. We zien u graag op de eerste ledenavond van het nieuwe jaar bij de Groot.
Meer info, foto’s en ook het nieuwe jaarprogramma kunt u vinden op www.
de-vecht.nl

Nieuws
& Tips

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

Kies voor een bek vol tanden!
De maand van het gebit komt er weer aan. Februari staat
landelijk, en dus zeker ook bij ons, in het teken van de
tandheelkunde bij dieren.
Met uw hond of kat kunt u een afspraak maken om gras het
gebit te laten controleren door één van onze paraveterinairen.
Indien nodig kan er daarna een afspraak worden gemaakt voor
een gebitsbehandeling, waarbij u gedurende de gehele maand
februari 10% korng ontvangt! De korng geldt ook voor alle
producten die betrekking hebben op het gebit. Misschien een
goed moment om een poetssetje voor uw hond aan te schaffen?
Ook de paarden worden niet vergeten. Een jaarlijkse controle
is geen overbodige luxe! Ook paarden krijgen korng op de
gebitsbehandeling in de maand van het gebit.

Op 20 januari organiseren wij een informaeavond
over gebitsverzorging bij paarden.
U bent van harte uitgenodigd, toegang is gras, wel graag even
aanmelden per telefoon of mail.

kaar altijd hoog in het vaandel staat
bij de KBO was de burgemeester,
die het zonder zijn gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie moet stellen,
uitgenodigd op de KBO nieuwjaarsborrel. Op uitnodiging van de voorzitter maakte hij van de gelegenheid
gebruik om de toekomstvisie van de
gemeente Voorst te presenteren. Met
de bevestiging dat ook het omzien
naar de burgemeester des KBO ’s
is werd het jaarthema “samen willen, samen doen!” van de gemeente
Voorst nader toegelicht. In het Voor-

ster Nieuws heeft men daar ook al
uitgebreid kennis van kunnen nemen. De burgemeester gaf tevens
blijk van kennis van zaken wat de
ouderenzorg betreft en wenste ten
slotte de aanwezigen alle goeds in
het nieuwe jaar en de toekomst.
Rond de klok van 4 uur kon de voorzitter een goed bezochte Nieuwjaars
receptie afsluiten en hoopt op 2 februari veel leden te kunnen begroeten bij Voorwaarts, waar dan het
thema bewegen en ontmoeten op het
programma staat.

Twello
Torenbosch 64
7391 CA Twello

Klarenbeek
Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

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

Bruidsfair

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

23 januar
i

op trouwlocatie Hofstede de Middelburg

2016
12
.00 - 18.00

Stihl going
Strong

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

uur

Met o.a.

Bruidsmodeshow

Sieraden
Muziek

Bruidskapsels

Fotografie

Gratis Goodiebags
Bruidstaarten

Bloemen

Huwelijksreizen

Trouwkaarten

Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

Kees
Bouwmeester B.V.

Trouwvervoer

Parkeren &
entree gratis!

Reserveer een datum*

LOCATIE:

en krijg de ceremonie

t.w.v. €400,-

gratis
*vraag naar de voorwaarden

Zandwal 1, Voorst (Bussloo)
Tel. 0571 26 19 00
www.hofstededemiddelburg.nl

Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl
Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

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

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

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

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

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

- Constructie werkzaamheden

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen
Tel: 0578 572797 | Fax: 0578 572704 | Mob: 06 54294866 | E-mail: KBouwmeester@zonnet.nl

Winter
Buffet 1

Winter
Buffet 2

20% KORTING
OP RAAMDECORATIE & BEHANG

Actie geldt van 11 t/m 23 januari 2016

Grandcafé
lunch en diner
Vraag naar de voorwaarden

Woensdag 13 januari 2016
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Voorster Nieuws

70-jarig Scouting Voorst wandelt
in stralend weer

KLARENBEEK

KORT

Bloemen, boekeen, planten, kadobonnen,
abonnementen, rouw- en trouwbloemwerk.

Badminton
voor dames

Tulpen

Vanaf vrijdag 15 januari kunnen dames iedere vrijdagavond, van 19.00
tot 20.00 uur badmintonnen in het
MFC. De kosten: één derde van de
huur van het MFC-sportzaal, dus
het aantal deelnemers bepaalt de
kosten. U kunt zich opgeven bij
Martin Pol.

5.00

2 bossen

Worstenactie

De wandelaars langs de Voorster beek
VOORST.- Meer dan 100 wandelaars
vonden zondag de weg naar clubhuis De Vlam van de Hélène H. Wilkensgroep voor de start van de traditionele Nieuwjaarswandeling.
In het welkomstwoord van groepsbegeleidster Gerrie Barmentloo werd
niet alleen het “glas” geheven op het
nieuwe jaar maar ook op het jubileum van Scouting Voorst, het 70-jarig

bestaan. Het was ook dit jaar weer
een unieke wandeling, uitgezet door
Seno Albers. De route liep langs de
westkant van het dorp Voorst. Onderweg waren goed de contouren
van de rondweg, waarmee eind 2016
een begin wordt gemaakt, te zien.
Na afloop van de tocht stonden de
erwtensoep en de broodjes hamburger klaar dankzij het harde werken

van de Explorers. Met deze activiteit heeft deze speltak geld verdiend
voor het zomerkamp naar Zwitserland in juli a.s. Dankzij Hoveniersbedrijf Huis in ’t Veld, Klarenbeek en
Garage Rutgers, Loenen was dat resultaat heel succesvol! Namens alle
Explorers: Bedankt!
Wie meer wil weten over de groep:
mail naar info@scoutingvoorst.nl

Nieuwjaarsconcert Muziekvereniging D.E.S.
HALL. - Op zondag 17 januari geeft de slagwerkgroep van muziekvereniging D.E.S. uit Hall het traditionele nieuwjaarsconcert. Zoals de laatste jaren gebruikelijk was zullen ook de jeugdige muzikanten van het jeugdorkest optreden tijdens deze opening van het muzikale jaar van de Hallse muzikanten, hun deelname zal voor de laatste keer
onder leiding staan van dirigente Liesbeth Vernout. De slagwerkers onder leiding van Johan Welmers zullen onder
andere alvast vooruitblikken op de naderende olympische spelen in Rio door Drumfestival Brazil ten gehore te gaan
brengen, maar ook the woodpeckers en percussion song zullen voorbijkomen deze middag. Een gedeelte van de
slagwerkers vertolkt tevens samen met het jeugdorkest al een aantal Zuid-Amerikaanse klanken. Belangstellenden
zijn van harte welkom voor dit concert dat begint om 14.30 uur in verenigingsgebouw de Wheme aan de Dorpsstraat
in Hall. De toegang is wederom geheel gratis.

Schrijverscafé en nieuwe
cursussen Kunstkring Voorst
TWELLO.- ‘Nieuw begin, nieuwe kansen’. Dat is het thema waarmee het
Schrijverscafé van de Kunstkring Voorst dit nieuwe jaar opent. Rond
dit thema komen vrijdag van 16.00 - 18.00 uur de Voorster schrijvers en
dichters weer bijeen om hun gedichten en verhalen onder het genot van
een ‘voorjaarsdrankje’ en hapje met het publiek te delen.
Hoewel het Schrijverscafé van de
Kunstkring uit een vast 12-tal schrijvers en dichters bestaat die elkaar
elke derde vrijdag van de maand
ontmoeten, is het juist de uitdrukkelijke opzet van dit café om ook aan
anderen, die misschien alleen voor
zichzelf schrijven of dichten, een
open podium te bieden. Dus heeft
u een verhaal of gedicht, schroom
niet om dit leuke, gezellige en leerzame café te bezoeken. En natuurlijk
wordt men ook als gast en luisteraar
altijd weer van harte welkom geheten!

Start nieuwe
schilderscursussen

Tegelijkertijd starten er bij de Kunstkring in februari weer twee nieuwe
schilderscursussen: ‘Vrijschilderen
met Ton van Geelen’ en ‘Schilderen
in de traditie van de oude meesters’.
In ‘Vrijschilderen’ neemt Ton van
Geelen u in acht lessen mee op ontdekkingsreis om op ontspannen wijze te schilderen. Hierin krijgt men
de vrijheid om met eigen materialen
aan een eigen schilderij te werken,

een eigen stijl te ontwikkelen, eigen keuzes te maken over wat men
wil schilderen en vragen te stellen.
Tijdens deze lessen kijkt Ton over
de schouder mee en geeft tips en
adviezen. Gedurende de lessen kan
men ook zien hoe Ton zelf schildert.
Tijdens de lessen vertelt hij één en
ander over kleurenleer, compositie,
contrast en perspectiefleer.
De start van deze cursus is op maandag 1 februari en alle lessen vinden
plaats in het atelier van galerie ‘De
Statenhoed’ van Kunstkring Voorst
aan de Dorpsstraat 11a in Twello.
De cursus ‘Schilderen in de traditie
van de oude meesters’ is bedoeld
voor iedereen die realistisch wil leren schilderen in de techniek van
de oude meesters. In deze cursus,
die gericht is op zowel beginners
als op de meer geoefende schilder,
wordt op praktische manier geleerd
hoe men volgens de klassieke olieverf technieken een doek opzet en
voltooit. Dit alles geïllustreerd aan
de hand van tussentijdse ‘minicolleges’ waarin het werk van bekende

oude maar ook moderne portret-,
figuratief-, stilleven- of landschapsschilders wordt besproken. Samen
met deze achtergrondinformatie
over de ontwikkelingen in de kunst
vormt deze cursus een ideaal startpunt voor ieder die met realistisch
schilderen wil beginnen en zijn/
haar (achtergrond)kennis hierin wil
verdiepen. De introductiebijeenkomst voor deze cursus is op zaterdag 6 februari, 15.30 uur en voor ieder vrij toegankelijk. De cursus zelf
bestaat uit 10 wekelijkse lessen van
tweeënhalf á drie uur in februari,
maart en april. Zowel de introductiebijeenkomst als de lessen vinden
plaats in het atelier van ‘De Statenhoed’. Voor beide cursussen dient
men zich vroegtijdig aan te melden:
per cursus is ruimte voor slechts zes
deelnemers.
Vrijdag 15 januari, 16.00 - 18.00 uur:
Schrijverscafé Kunstkring Voorst.
Maandag 1 februari, 19.30 uur: Start
‘Vrijschilderen met Ton van Geelen’,
meer info: www.animar.nl/index.
php?page=workshops
Zaterdag 6 februari, 15.30 uur: Introductiebijeenkomst ‘Schilderen in de
traditie van de oude meesters’ (toegang gratis). Meer info: www.cfwebforge.com/cursus). Galeriecafé ‘De
Statenhoed’, Dorpsstraat 11a, Twello
www.kunstkringvoorst.nl

Aanstaande vrijdagavond 29 januari
2016 komen de leden van Muziekvereniging Klarenbeek in de nieuwbouwwijken van Klarenbeek langs
de deur om echte slagersworsten
van Buurman Vleesch en Vis (Walravens) te verkopen. Zaterdagochtend
30 januari worden er eveneens rookworsten verkocht maar dan in Klarenbeek, Oosterhuizen en omgeving.
Bent u één van deze dagen niet thuis
en wilt u wel een rookworst(en) bel
dan voor vrijdag naar Jaenet: 06 83
09 93 98. De opbrengst wordt gebruikt voor de opleiding van nieuwe
muzikanten en voor het onderhouden van instrumenten.

Marktplein 1, 7391 DE Twello
0571 - 273677

Jubileumconcert
Sions Lofzang
U wordt van harte uitnodigt voor de
90-jarig jubileumconcert van CGZ Sions Lofzang op 22 april om 19.30 uur
in de Protestantse Kerk te Klarenbeek.
Het thema zal zijn: verleden, heden en
toekomst. Noteert u alvast die datum.
Verdere informatie volgt later.

Acteurs Sesamstraat
spelen in bibliotheek
TWELLO.- Zondag 24 januari geven Renee Menschaar (poppenspeler/actrice) en Lot Lohr (actrice) een kindervoorstelling ‘’de sneeuwpop, de kabouter en het schaap met de koude voeten’’ in zowel de bibliotheek van Brummen (in samenwerking met Boekensteun) als van
Twello (ism Boekenvrienden). Beiden spelen al sinds mensenheugenis in
Sesamstraat, waarin ze respectievelijk de rol van ‘Pino’ en ‘Lot’ vertolken.
Het verhaal speelt zich af midden in de winter. ‘’Het is koud en de sneeuw
komt met grote vlokken uit de hemel vallen. Alles is wit. Zoiets heeft kabouter nog nooit gezien. Hij maakt twee hele grote sneeuwballen en zet ze op
elkaar. Dat is leuk. Het lijken wel een buik en een hoofd. Maar dan krijgen
de buik en hoofd praatjes en heeft de kabouter geen moment rust meer. Hij
moet rollen, rennen, vliegen en… o, wat is het koud! Maar dan komt schaap.
Kan die hem helpen?’’ Een spannend, vrolijk en vooral warm wintersprookje
voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Aanvang bibliotheek Twello 13.00 uur. Aanvang bibliotheek Brummen 16.00 uur. Entree bedraagt € 2,00 voor leden van
de bibliotheek € 4,00 voor niet leden. Aanmelden via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

Bijeenkomst PCOB
TWELLO.- Op woensdag 20 januari heeft de PCOB haar eerste bijeenkomst
in het nieuwe jaar in gebouw Irene. Speciale gast voor deze middag is dhr.
Jan van der Velde, vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Hij komt vertellen
over deze natuurorganisatie en door middel van een powerpoint presentatie
dit toelichten. Aanvang 14.00 uur.

GARAGE LEIJENAAR

Officieel Renault Dealer

Autoverhuur

Erkend schadeherstel bedrijf

Airco reparatie- en

Automatische wasstraat

onderhoudsbedrijf

APK II keuringsstation

LPG inbouwstation

Koekendijk 8 Bathmen - 0570 541224

www.garageleijenaar.nl

VAN HEES VERSMARKT
Paksoyy
yen ne
Do yye

Nu in de verkoop

Ha nd pe re n

Van den Belt makelaars is een jong, dynamisch en ambitieus makelaarskantoor
gevestigd
in Twello, in het
van de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen.
4 starterswoningen
in hart
De Vecht.
Momenteel hebben wij circa 150 bestaande woningen in onze portefeuille en dit aantal
groeit nog steeds. Wij zijn een kantoor dat zich onderscheidt op basis van deskundigheid
en Prijzen
actieve vanaf
marktbenadering. Vanwege een groei in onze werkzaamheden en het
€185.000,- €215.000,nastreven
van onze
ambities zijn wij op korte termijn op zoek naar een

M an go ’s

(40 uur per week)

Functie omschrijving

Ben je commercieel ingesteld en vind je het leuk om ons kantoor met jouw ideeën naar een
hoger niveau te tillen. Dan zijn wij op zoek naar jou. Wij zijn op korte termijn op zoek naar een
enthousiaste en ondernemende (K)RMT Makelaar Wonen. In deze veelzijdige functie maak
je onderdeel uit van een platte organisatie en word je breed ingezet in de makelaardij. De
werkzaamheden omvatten het verwerven, begeleiden, bemiddelen en uitvoeren van aan- en
verkoop, huur en verhuur van particulier onroerend goed en het doen van waardebepalingen.
Het verder verdiepen en verbreden van het netwerk behoort eveneens tot de kerntaken
alsmede het verwerven van nieuwe opdrachten.

Opp = opp rec lam e

HBO werk- en denkniveau
Commerciële drive
Certificering tot minimaal KRMT is een must
Minimaal enkele jaren werkervaring op het gebied van de woningmakelaardij is een pré
Kandidaten die woonachtig zijn in de Stedendriehoek genieten de voorkeur
Bereidheid om op afspraak in de avonden en weekenden te werken
Gedreven en enthousiasmerende persoonlijkheid
Uitstekende beheersing van de nederlandse taal in zowel woord als geschrift
Uitstekende contactuele vaardigheden
Stressbestendig en flexibele instelling

Wat bieden wij?

Een leuke uitdagende functie binnen een snelgroeiend makelaarskantoor met voldoende ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling.

Solliciteren?

Graag ontvangen wij jouw sollicitatiebrief met C.V. uiterlijk woensdag 27 januari 2016.
Uiteraard worden alle sollicitaties strikt vertrouwelijk behandeld. Uw sollicitatie kunt u versturen
naar Van den Belt makelaars, info@vdbeltmakelaars.nl, t.a.v. Gerard van den Belt.

10 kilo

1.49

1.49

per schaal

Bi ldt sta r

0.99

3.99

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

PUNTJES

Zwarte omafiets vermist. In de vroege ochtend van 1 januari
is er een zwarte oma fiets, merk Old Dutch, verdwenen uit de
Molenallee in de Posterenk, waarschijnlijk in de buurt van de
molen. Helaas stond de fiets door een misverstand niet op slot.
Wie heeft er op de terugweg vanaf het nieuwjaarsfeest bij
Pampus deze fiets gezien? Of weet waar deze fiets nu is?
Graag bellen met 06-10175222

Te koop: Oude Koemest voor
Dinsdag 19 januari lezing
de tuin, fijngemalen.
06-45698974 na 17.00 uur van Groei en Bloei in Gebouw
Irene in Twello over de visie
Te huur zit/slaapkamer
van Mien Ruys . Zie ook
Apeldoorn/Woudhuis. G.g.v.
deventer.groei.nl
keuken/sanitair E 495,- p.m.
Bruidsfair bij Hofstede De
All in Tel. 06-55966784
Middelburg op 23 januari van
140.000 vliegbewegingen.
12-18 uur. Gratis toegang +
Wilt u dat ook?
goodiebag

www.brasserie-kriebelz.nl

✁

Naaimachines
koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines
Reparatie van alle merken

Fa. Berends
Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29
Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

✁

✁

✁
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1.99

0.99

0.99

250 gr
2 stuks

Champignon mix

Wie zoeken wij?











kilo

Salade van de week

vrij op naam.

(K)-RMT Makelaar-Taxateur

2 stuks

WIJ ZIJN ALLEMAAL WINNAARS!!!
EEN 4GANGEN KEUZEMENU
VOOR 19,95 P.P.
Geldig tot 1 maart 2016 en tegen inlevering van deze advertentie.

✁
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K WA L I T E I T  VA K M A N S C H A P  D U U R Z A A M H E I D

GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

Beste Voorstenaren

De zachte krachten

 HR++ GLAS
 KOZIJNRENOVATIE
 DOUCHEDEUREN

Ik heb al een paar jaar de gewoonte om na de eerste week in het nieuwe
jaar in het oog springend nieuws van december te koppelen aan dat van
januari. In tijd gedacht is dit natuurlijk onzin. Je kunt net zo goed juni
en juli aan elkaar koppelen om maar iets te noemen. En toch heeft het
sprongetje van 31-12 en – hup- naar 1- 1 iets magisch. Het nieuws van
‘vorig jaar’ lijkt al een tijdje over de datum, met wat vlekjes en plekjes.
Een tikkeltje aangedaan, beschimmeld.
Vluchtelingen stonden groot op de lijst van aandacht. Ze namen het
nieuws mee van 2015 naar 2016. Keulen werd het centrum van ‘al die
testosteronbommen’, een kreet die je mannen wel eens hoort roepen
van wie ik vermoed dat ze viagra gebruiken. Een zeer ernstige zaak. Er
is dus veel werk aan de winkel. In plaats van emmers negativiteit over
vluchtelingen uit te gieten zouden we ons moeten bezinnen op positieve oplossingen. Want geloof me, of we willen of niet, de meesten zullen hier in Europa blijven. We zullen een vorm van samenleven moeten
vinden. Oplossingen zoeken in iets anders dan wat oerwouden te laten
horen via twitter.

Of neem de vrije meningsuiting of het strijdbare adagium: Het Vrije
Woord.
Dat heeft niets te maken met onbeleefdheid of ordinaire schreeuwpartijen.
Dat zijn dus voor mij in 2016 drie actiepunten:
-blijven opkomen voor vluchtelingen
- verdedigen van Europa
- Het Vrije Woord hoog in het vaandel, met in mijn achterhoofd de regels van wellevendheid.
De geschiedenis geeft ons gelijk: de redelijkheid wint, volksmenners
drinken de gifbekers die ze zelf gevuld hebben.
Als een klein nieuwjaargeschenk het eerste vers uit het gedicht van een
van mijn favoriete dichters:
‘De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.’
(Henriëtte Roland Holst (1869-1952)
Beste mensen, een mooi nieuwjaar en de groeten aan uw huisgenoten,
die zeker meehelpen hun familie en vrienden te bevrijden van hun
vreemdelingen angsten, van
Een Burger uit Voorst

Netwerkactiviteit
voor werkzoekenden

*Vraag naar de voorwa

Italiaanse cultuur versus de Nederlandse
DEVENTER.- In de Bergkerk vindt op zondag 24 januari een bijzonder evenement plaats van het polyfonisch koor uit Atzara (Sardinië) en
Deventer mannenkoor Jacky’s men. Bovendien zijn er optredens van
Maria Luisa Congiu en DramaStrada.

Of neem Europa. Ik ben een fervent voorstander van het ene Europa. Ik
ga daarom ook niet stemmen in april over het associatieverdrag met Oekraïne. Een referendum, voorgedragen door volksmenners die handig
inspelen op de onwetendheid van het volk. Gegarandeerd dat ze hierna
met weer een ander idee voor een referendum komen aan kakken.

De roots van Mario Lai liggen in Sardinië. De eigenaar van restaurant Keizerskroon aan de Stromarkt 12 woont
en werkt al jaren in Nederland. Hij
legt uit wat het idee achter de voorstelling is. “Dit begon als grap, maar
al snel werd het serieus en hebben
we alles, met behulp van sponsoren,
op poten weten te zetten. We hebben
een prachtig decor, goed licht en geluid en natuurlijk fantastische optredens.”
Sardinië ligt ten zuiden van Corsica,
tegenover de Italiaanse laars. Het eiland is bekend van onder andere de
Nuraghi, natuurstenenen bouwwerken die de prehistorische tijd van
het 24.000 vierkante kilometer grote
eiland kenmerken. De Nuraghi werden gebouwd tussen 1800 tot 250
voor Christus. Sardinië is na Sicilie h
et grootste eiland in de Middellandse
Zee en kenmerkt zich door warme

KLARENBEEK.- Op 22 januari houdt Margot van der Velden, eventmanager bij DeBroekriem, een netwerkactiviteit voor werkzoekenden.
De activiteit is bedoeld voor starters en in-between-jobbers. Deelname
is gratis. Aanmelden voor deze workshops is een vereiste en gaat via
www.debroekriem.nl/events.
Januari is de maand van de Nieuwjaarsborrels. En het is ook een donkere maand waarin het juist lekker
is om naar buiten te gaan en in beweging te zijn. Als werkzoekende
heb je geen Nieuwjaarsborrel van je
werk, daarom organiseert DeBroekriem een Nieuwjaars wandeling met
aansluitend een Nieuwjaarsborrel.
Een informele netwerkbijeenkomst
waarin je vooruit kunt kijken naar
2016 en je plannen en voorgenomen
acties met elkaar kunt delen.
Graag verzamelen op de parkeerplaats van het Hof van Bussloo,
waarvandaan eerst een wandeling

termaanden
Tijdens de win
*
interieurglas
op
g
rtin
ko
ra
ext
arden!

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

rondom de recreatieplas Bussloo
wordt gemaakt (7,5 km). Daarna
volgt gelegenheid voor een drankje
in het Hof van Bussloo. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Voor meer informatie neemt u contact op met Margot van der Velden,
via 06 13 15 65 26 of margot@familievdvelden.com. Ook als u een
suggestie heeft voor een netwerkactiviteit, een workshop of een spreker of een leuke locatie weet kunt
u het haar laten weten. Voor meer
informatie over DeBroekriem neemt
u contact op met Annemieke Methorst, annemieke@debroekriem.nl.

“CURSUS FLIRTEN”

zomers en milde winters. Het eiland
kent een levendige muziekhistorie en
de muziek in de Bergkerk neemt de

bezoekers mee naar Sardijnse sferen.
Maria Luisaa Congiu is een voorbeeld
op het gebied van levendige, hedendaagse Sardijnse muziek. Mario
Lai is daarom trots dat het gelukt is
haar naar Nederland te halen. Maar
natuurlijk is er meer op 24 januari,
bijvoorbeeld het polyfonisch koor uit
Atzara, Coro polifonico di Atzara. Zij
brengen een typisch Sardijnse volkscharme. Dan is er Jacky’s men uit
Deventer, zij laten een keur horen
van populaire nummers en zorgen
er mede voor dat het muziekaanbod
in de Bergkerk gevarieerd is en toch
mooi samengaat.
Een ander optreden wordt verzorgd
door DramaStrada, een Deventer
productie met ruime ervaring en als
hoofddoel: mensen vermaken. Het
begon ooit als straattheater, maar inmiddels zet DramaStrada altijd mooie
shows neer.
In de voorverkoop kosten kaarten
7,50 euro, kaarten zijn verkrijgbaar bij
Restaurant Keizerskroon of op de dag
zelf bij de Bergkerk. De voorstelling
begint om 14.00 uur, inloop is mogelijk tussen 13.00 en 13.30 uur.

Uw Groenteman Gensen
Molenstraat 28, Twello - Tel.: 0571 - 271770
appel@gensen-uwgroenteman.nl

Donderdag 14 en zaterdag 16 januari 2016

Vers Gesneden

500 gram

Hutspot

€

Hollandse Klasse 1

Elstar Appelen
Uit Eigen Keuken

Vers gekookte
soepen
Klasse 1
“beleefdheid is een zaak voor 2, daarom zit ik dus alleen hier,
in haar boek zat dat hoofdstuk niet!”

gensen-uwgroenteman.nl

Uw Speciaalzaak voor: Aardappels, Groente, Fruit,
Fruitschalen, Rauwkosten en Maaltijden

Bildstar

0.89
2 Kilo

€

1.75

2e portie

½ prijs

10 kilo

€

4.99

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

PUNTJES
Boekhandel Oonk
Stationsstraat 4, Twello

Tweet van de week: We
hebben het beter dan ooit
tevoren. Surf naar www.
Voorst.PvdA.nl
Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd.
06-13456651

Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

U kunt uw puntje opgeven door de bon
in te vullen. Tussen de woorden steeds
een hokje openlaten en per leesteken
een hokje gebruiken.
Uiterlijk op zaterdag inleveren
(tegen contante betaling) bij één
van de onderstaande adressen.
U kunt deze bon ook voor zaterdag
opsturen naar het Voorster Nieuws of
invullen via www.voorsternieuws.nl,
dan ontvangt u een factuur.

Massagepraktijk Gerda Oosthuizen Spatadertherapie,
Sportmassage, Medical Taping, Dorn methode. www.
gerda-keeps-you-going.nl 06 24407644, 055 3231614
Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
metalen en witgoed. Wij
komen het bij u halen.
Eventueel tegen kleine vergoeding. Tel 06-14101933

(Medisch) Pedicure aan
huis, jarenlange ervaring,
met eventuele vergoeding
zorgverzekering. info: 06 15
86 27 04

1 regel

€ 1.85

2 regels

€ 2.30

3 regels

€ 2.75

4 regels

€ 3.20

5 regels

€ 3.65

6 regels

€ 4.10

7 regels

€ 4.65

Het juiste adres voor dier,
tuin en hobby: Fa. Vorderman Wijkseweg 7 Terwolde,
Tel. (0571) 291205
Wij bieden contant geld op
uw auto, motor, boot of
klassieker. RDW vrijwaring,
ook sloop auto’s Twellotrading.com 06 14 10 10 86 of
06 51 93 44 38.

KEES BOUWMEESTER
Handelsonderneming B.V.

KB-SCHROOT.NL
In & verkoop van oud ijzer en metalen
Container service van 1 t/m 40kuub
WEEGBRUG (24/7) 18m 70 TONS
Runnenbergweg 7
8171 mc
Vaassen

Maandag t/m vrijdag 7:30 - 18:00
Zaterdag 8:00 - 14:00
Tel: 0613694873

LOONBEDRIJF DREIERINK






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

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

www.voorsternieuws.nl
volg ons ook
op social media
Te koop gevraagd schapen
en slachtkoeien, Jan Dijkhof,
(055) 3232418

De Culinaire Wandeling leidt u door het mooie
Twello langs 7 horecabedrijven waar u
een keuze aan gerechtjes gepresenteerd krijgt

Hondentrimsalon Miranda:
Bel voor afspraak (0571) 26
24 12 / 06 52 02 45 53 Wilp.
Voor 2e hands fietsen kijk op
www.polletjefietsen.nl
Veilinggebouw Apeldoorn
sinds 1960, vraagt alles op
antiekgebied, verzorgt
taxaties v.verz./verd.beëd
makelaar/taxateur kunst/
antiek. F. Van der Veen. Tel:
055 5216957

Wilt u voor een
overleden vriend,
collega of
verenigingslid
ook een
rouwadvertentie
plaatsen?
Ga naar
www.monuta.nl/rouwbericht

PUNTJES

Div. Stroken HPL merk Trespa
v.a. €4,99/m1. Bel Griffioen in
Teuge 06-41015473/
Te huur ruimte in Klarenbeek
055-3231307 (ook op
22 m2 voor zzp’er, hobby of
Marktplaats!)
opslag. 06 12 44 43 97
Mulder Orthopedie voor uw
Te huur: gezellig vak.huis.
steunzolen en sportzolen.
Hond welkom. Berging
Kindersteunzolen v.a. E90,00
aanwezig. 1km van centrum
steunzolen volwassenen v.a.
Norg (Dr) 055-521 46 42
E135,- sportzolen v.a. E120,-.
Ervaren schilder voor al uw
Bel voor een afspraak of
vrijblijvend advies 06-14375736 behang, saus en schilderwerk, als bijverdiensten. 06 48
www.mulderorthopedie.nl
77 32 49
Wil jij graag een energieneutrale tweekapper bouwen in
Twello? Geen energierekening meer! Hoe mooi is dat? Dat kan
door een huis heel goed te isoleren en zelf zijn benodigde
energie duurzaam op te laten wekken. Energieneutraal
bouwen is mijn droom. Wie heeft er een duurzaam hart en zou
samen met mij een energieneutrale tweekapper willen
bouwen? Het betreft zelfbouw op een gemeentelijk kavel van
ruim 400 m2 (plandeel Holthuis Oost). Houd rekening met een
bedrag van ongeveer e400.000 voor de woning inclusief kavel.
Voor meer informatie bel 06 52 4757 15.

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

- Periodiek onderhoud
- Installaties
- Reparaties
- Verkoop
- Hulp op afstand
- Advies op maat

Het betrouwbare adres
voor al uw computerproblemen!
info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl
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WEERFOTO.NL
Weermodellen

Voor het maken van weersverwachtingen maken meteorologen gebruik van weermodellen, ook wel voorspellingsmodellen genaamd.
Roosterpunten
In een weermodel is de atmosfeer opgedeeld in een groot aantal horizontale punten en verticale lagen. Het weermodel voedt zich met
recente gegevens van onder andere wind, luchtdruk, vochtigheid en
temperatuur. Daarmee worden de berekeningen, die meerdere keren
per dag worden gemaakt, bijgestuurd zodat ze niet te ver af gaan wijken van de realiteit.

Weermodel KNMI

Het KNMI beschikt over twee eigen weermodellen, het “High Resolution Limited Area Model” (HIRLAM) dat sinds 1993 wordt gebruikt en HARMONIE (HIRLAM ALADIN Research on Mesoscale
Operational NWP in Euromed) dat sinds 2012 beschikbaar is. Deze
weermodellen zijn speciaal voor de korte termijn weersverwachtingen ontwikkeld binnen grote Europese samenwerkingsprojecten.
Daarnaast maakt het KNMI voor de middellange en lange termijn
gebruik van de weermodellen van het Europees Weercentrum ECWMF in Reading. De meteorologische instellingen in Europa werken
hierin samen.
Geen pijl op te trekken deze week
Deze week spreken de weermodellen elkaar tegen. Het Amerikaanse
weermodel gaat voor geen vorst maar laat het wisselvallig weer blijven, terwijl het Europese weermodel de kou uit het hoge noorden tot
over ons land laat stromen.
Ik ga het GFs model het weer laten bepalen voor deze week.
Donderdag regen en bewolkt weer bij 4 graden.
Vrijdag buien bij 4 graden.
Zaterdag ook een paar buien, dan 5 graden.
Zondag droog bij 4 graden.
Kijken wie er gelijk krijgt het koude Europese model of het waterkoude Amerikaanse model.
Mark Wolvenne, Terwolde

Voor opgave van advertenties

Acquisitie

Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

Lars Ramakers
Telefoon 06 50 23 89 50
Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello

Klachten over bezorging:
All-Inn verspreidingen
Tel. (0571) 27 41 37

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

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

TWELLO/TEUGE
Barbara Hoose
Maarten Tromplaan 57
7391 KK Twello
Tel. (0571) 27 16 13
06 25 33 08 46
hoose036@planet.nl
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Bussloo-Posterenk
Wilp/wilp achterhoek
de hoven
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com

klarenbeek
Bert Visser
Bosweg 22
7382 CC Klarenbeek
Tel. (055) 301 21 85
mobiel 06 45 95 70 59
bertvisser@chello.nl
terwolde/nijbroek
welsum
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

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

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Toneelgroep LTO-Noord
speelt “Kiere-Wiet”
DE VECHT.- Op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari en vrijdag 22 januari
2016 verzorgt de toneelgroep LTONoord Z/O toneelvoorstellingen bij
zaal De Groot in de Vecht/ Terwolde vanaf 20.00 uur (zaal geopend
om 19.30 uur). Dit jaar wordt het
blijspel “Kiere-Wiet” gespeeld. Dit
tweede blijspel is het afgelopen jaar
geschreven door Cees Verwaaijen.
Cees Verwaaijen is al meerdere jaren
regisseur van de toneelgroep. De toneelgroep – met spelers die al vele
jaren samen spelen – is vanaf begin
oktober druk bezig om evenals de
voorgaande jaren een boeiend blijspel op de planken te zetten. U bent
dus van harte welkom om dit blijspel te komen bezoeken. Voor deze
gezellige avond, zijn kaarten in de
voorverkoop verkrijgbaar (let wel:
op=op) bij zaal de Groot in de Vecht/
Terwolde (vanaf 8 januari as.), Mechanisatiebedrijf Bonhof in Wilp en
Welkoop in Twello (vanaf 2 januari).
De kosten voor volwassenen zijn 6
euro en kinderen tot en met 12 jaar
hebben gratis toegang (hebben wel
een kaartje nodig!). Meer informatie
nodig? Bel 0646597226.

Voorverkoop jaarlijkse uitvoering Mondolia
KLARENBEEK.- Muziek- en amusementsvereniging
Mondolia
houdt op zaterdag 12 maart haar
jaarlijkse uitvoering bij De Nieuwe Zweep. Voor het eerst in het
bestaan van de vereniging kunnen toegangskaarten nu bij een
winkelier in Klarenbeek gekocht
worden.
Bike Totaal Wolters wil geheel belangeloos de entreekaarten voor
Mondolia verkopen. Voor Mondolia
is het ideaal dat de bezoekers in Klarenbeek terecht kunnen voor hun
kaarten.
De uitvoering wordt bij De Nieuwe
Zweep gehouden en begint om
19.30 uur (zaal open 18.30 uur).
Het belooft weer een gezellige en
afwisselende avond te worden met
muziek, zang en dans. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en
de verkoop van de toegangskaarten
gaat van start. De donateurs van de
vereniging worden binnenkort bezocht door leden van de vereniging.
Naast de gebruikelijke weg om toegangskaarten te krijgen, kunnen nu
dus ook kaarten gekocht worden in
de winkel bij Bike Totaal Wolters
Klarenbeekseweg 102. De kaarten
kosten zeven euro per stuk en voor
kinderen tot en met twaalf jaar drie

Q-Music
Foute Party
KLARENBEEK.- Carnavals Vereniging (CV) De Neutenkrakers
uit Klarenbeek houdt zaterdag 23
januari Q-Music de foute Party!
Na een zeer geslaagd evenement vorig jaar, ook dit jaar weer helemaal
fout naar een ‘feessie’! Wanneer je
zin hebt kom je lekker fout gekleed!
Niets is deze avond goed, maar alles is fout. Er zullen Q Music DJ’s
aanwezig zijn om de zaal vol uit
hun dak te laten gaan. Nummers
van vroeger, foute nummers van nu.
Feest gegarandeerd.
Kaarten zijn nu in de voorverkoop
te verkrijgen bij De Nieuwe Zweep
Klarenbeek, Bike Totaal Wolters
Klarenbeek en Boekhandel Oonk
Twello voor 7,50 euro. Aan de zaal
zijn de kaarten voor 10,00 euro te
verkrijgen.

euro. Uiteraard kunnen de kaarten
besteld worden via Riet de Koning,
tel. 055 360 01 68 of email mavmondolia@gmail.com. Wilt u meer
informatie over de vereniging of de

uitvoering weten kijk dan op www.
mondolia.nl. De vereniging is ook
te volgen op Facebook: www.facebook.nl/mondolia en Twitter: @mavmondolia.

Scheidingsmelding tijdens de kerstdagen
Tijdens de kerstvakantie hebben weer veel kinderen te horen gekregen dat
hun ouders gaan scheiden. Dit kan voor kinderen een behoorlijke impact
hebben op hun gemoedstoestand en ontwikkeling. In eerste instantie zeggen
alle ouders dat zij hun kinderen absoluut niet de dupe willen laten worden van
hun scheiding. Maar hoe doe je dat dan op de juiste manier?
Scheidingsbemiddelaar en gezinstherapeut in één.
Als scheidingsbemiddelaar neem ik jullie mee in alle stappen die gezet moeten
worden bij een scheiding. Zoals samen met jullie een echtscheidingsconvenant en
ouderschapsplan opstellen. Als gezinstherapeut bespreek ik ook, als jullie dit willen,
wat een scheiding met jullie kinderen doet en hoe je hier het beste mee om kunt
gaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met jullie kinderen te praten over de
scheiding en daar de gevolgen van.
Een scheidingsproces is meer dan alleen de juridische zaken regelen en voor alle
financiële aspecten een oplossing bedenken.
Een scheiding brengt emoties met zich mee. Het is een rouwproces waar beide
partners doorheen moeten. En daar gaat iedereen weer anders mee om.
Dit alles maakt dat een scheidend stel, naar mijn idee, meer nodig heeft dan alleen
een scheidingsbemiddelaar.
Het financiële gedeelte van een scheiding.
Een scheiding brengt naast allerlei emoties ook altijd veel vragen met zich mee.
Zoals vragen over het huis, de financiën, pensioenen en verzekeringen.
Stellen met een eigen huis, maken zich vaak ongerust over de onderwaarde van
hun huis. Zij zijn bang voor de schuld die ze samen moeten dragen als zij hun huis
moeten verkopen. En wat als de man of de vrouw toch in het huis wil blijven wonen
met de kinderen, kan dat financieel dan wel?
2Divorce Stedendriehoek werkt samen met een onafhankelijk financieel adviseur.
Wij kijken dus ook naar jullie financiële situatie apart van elkaar na de scheiding.
Werkproces
2Divorce werkt met een vast tarief. Op die manier zijn er geen verrassingen achteraf
en weten jullie dus precies waar jullie aan toe zijn.
Kennismakingsgesprek bij 2Divorce Stedendriehoek
Willen jullie hier meer over weten? Dan nodig ik jullie van harte uit voor een gratis
kennismakingsgesprek.

06 - 11137973 - vanderzanden@2divorce.nl - www.2divorce.nl
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Twello, De Schaker

Kijk op wonenindeschaker.nl

Bouw zelf je droomhuis op
een vrije kavel.
Koopsom kavel vanaf € 205.000,- v.o.n.
EEN ONTWIKKELING VAN

INFORMATIE EN VERKOOP

Eckhuys Makelaars BV

Van den Belt Makelaardij v.o.f.

Torenbosch 66, Twello

Dorpsstraat 19, Twello

T 0571 27 27 87

T 0571 27 33 77
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Eerste lustrum Slanina-Cesta
Musikanten met concert

Inloopavonden
snellere fietsroute

VOORST.- Het is nu al iets meer dan
vijf jaar geleden dat de toenmalige
postbode Gerrit Lentink uit Voorst
door zijn grote passie voor de blaasmuziek begon met het oprichten van
een blaaskapel.
In gedachten had Gerrit de bezetting
al op een rijtje, maar hij wist ook dat
deze muziek zeker niet gemakkelijk
is om te blazen. Toch op zoek naar
muzikanten! Maar wie wil er minstens een keer per maand repeteren
voor dit soort muziek? Dat was de
grote vraag en toch begon Gerrit te
lobbyen bij de muzikanten van het
Fanfare Korps Voorst, waar Gerrit
zelf al jaren trouw muzikant is.
Het was opvallend dat de gevraagde
muzikanten meteen enthousiast reageerden en de bezetting was al snel
(bijna) rond. Op de drummer na.
Een goede drummer ligt nu eenmaal
niet voor het oprapen en zeker niet
voor dit soort muziek. De drummer
is erg belangrijk in de groep, want
die brengt de juiste ‘schwung’ aan
de muziek.
Meerdere drummers uit de omgeving werden gevraagd, maar niemand voelde zich geroepen. Uiteindelijk wilde de zoon van de
trombonist het wel proberen. Hij
was immers ook lid geweest van
het Fanfarekorps Voorst en had een
aantal jaren drumles gevolgd. Maar
ja, hij was 14 jaar! Wat kun je dan
verwachten? Toch klikte het tussen
de muzikanten omdat Niels geen onbekende was.

STEDENDRIEHOEK.- Fietsers kunnen vanaf eind 2017 sneller, comfortabeler en veiliger fietsen tussen Apeldoorn, Deventer, Teuge en Twello.
Daarvoor gaat de bestaande fietsroute verbeterd worden. Hoe, dat is
vastgelegd in een voorlopig schetsontwerp. Wilt u reageren op de verbetermaatregelen in dit ontwerp, kom dan naar een van de inloopavonden: op 19 januari in Voorst of op 20 januari in Apeldoorn.

Optreden

In de eerste vijf jaar hebben de Slanina-Cesta Musikanten veel opgetreden in de wijde omgeving. Veel
gevraagde optredens zijn Frühshoppen bij dorpsfeesten, thema Diner
dansant, personeelsfeesten, bejaardenhuizen en gezamenlijke uitvoeringen met zangkoren. Ook in Voorst
staan het openluchtconcert en het
Nieuwjaarsconcert elk jaar op de
agenda.
Nu 5 jaar later, is Niels Hissink gestopt als drummer. Door zijn school

Slanina-Cesta Musikanten
en werk ziet Niels geen kans om het
te combineren. Iedereen was op de
hoogte van het vertrek van Niels en
het was dus geen verrassing. Er was
voldoende tijd om voor vervanging
te zorgen, want Niels bleef tot hij
zijn verplichtingen had nagekomen.
Gerrit had al vrij snel een vervanger
gevonden. Een zeer bekende uit de
muziekwereld was enthousiast en
wilde het wel proberen. En op de
repetitieavond afgelopen november
werd de nieuwe drummer Jaap van
Tongeren voorgesteld aan de andere
leden van de kapel. Het klikte meteen, want Jaap kenden we al van
een andere zustervereniging. Voor
Jaap was het even wennen en veel
oefenen want zijn eerste optreden
is op zondag 24 januari tijdens het
Nieuwjaarsconcert in Voorst.

Feest

“We hebben wat te vieren,” zegt Gerrit Lentink trots. “De Slanina-Cesta
Musikanten bestaan 5 jaar en wij
presenteren een nieuwe drummer.
Dat concert wordt iets bijzonders.
Het publiek wordt bij binnenkomst

verwelkomd door het harmonicaduo
Annie & Marie en dat geeft meteen
al gezelligheid,” aldus Lentink. “Dit
jaar zijn we blij met een optreden
van het Oosterhuuzens Dialectkoor
uit Oosterhuizen. Dit koor bestaat
uit 75 man en zingt alleen volksliederen in het dialect. Het wordt een
gezellige en verrassende muzikale
middag.”
De jubilaris nodigt iedereen uit om
naar het concert te komen luisteren.
Het nieuwjaarsconcert wordt gehouden op zondag 24 januari in de grote
zaal van het Dorpshuis in Voorst.
Het concert begint om 14.00 uur, de
toegang bedraagt 6 euro per persoon.
Vanaf 13.30 uur is de zaal open voor
publiek. De toegangskaarten zijn te
koop bij verschillende voorverkoopadressen. We raden wel aan om eerst
even te bellen in verband met de beperkte openingstijden. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij Dier en Meer aan de
Rijksstraatweg 66 te Voorst en bij het
Dorpshuis aan de Schoolstraat 14 te
Voorst. Natuurlijk zijn er ook kaarten op de zondagmiddag aan de
zaal zelf verkrijgbaar.

De verbeteringen betreffen een bestaande route, die grotendeels langs
de provinciale weg N344 loopt. Onder andere het volgende gaat gebeuren:
De fietsbrug langs het spoor over de
N344 krijgt hellingbanen naar de
N344. Daardoor hoeven fietsers niet
meer de trappen te gebruiken of een
omweg te fietsen om bij de N344 te
komen;
We bekijken of fietsers eerder en langer groen kunnen krijgen bij de verkeerslichten op de kruising N344N790 Steenenkamer;
Er komt een onderzoek naar mogelijkheden om het fietspad op de
spoorbrug over de IJssel bij Deventer
te verbreden. Daar ligt nu een te smal
gecombineerd fiets- en voetpad; Er
komt een onderzoek naar benodigde
verlichting en verbeterde bewegwijzering, voor vergroting van de veiligheid en herkenbaarheid van de fietsroute; De Molenstraat-Centrum en
Zonnewende in Apeldoorn krijgen
een vrijliggend fietspad; Het fietspad
op de Wilhelminabrug in Deventer
mag alleen nog gebruikt worden
door fietsers. Brommers gaan daar
naar de rijbaan; De rotonde N344Woudweg Teuge wordt aangepast.
Deze krijgt een extra doorsteek voor
fietsers.
Fietsers worden voortaan niet meer
over de Burgemeester van der Feltzweg door Twello geleid, maar via
de provinciale weg N344.

Inloopavonden in januari

De verbetermaatregelen zijn opgesteld in overleg met diverse partijen,
zoals de wijkraden, Fietsersbond,
Veilig Verkeer Nederland en politie.
Alle verbeterpunten zijn vastgelegd
in een voorlopig schetsontwerp.
Dit schetsontwerp willen we nu

optimaliseren met de inbreng van
aanwonenden, fietsers en andere belanghebbenden. Daarom organiseren
we inloopavonden op de volgende
dagen en locaties:
19 januari; 18 - 21 uur, gemeentehuis
gemeente Voorst, H.W. Iordensweg
17, Twello
20 januari; 18 - 21 uur, Wijkcentrum
Het Bolwerk, Ravelijn 55, Apeldoorn
U kunt tussen 18 en 21 uur vrij inlopen; er is dus geen vast programma.
Wij zijn benieuwd naar uw antwoord
op de volgende vragen:
Hoe staat u tegenover de maatregelen en wat is uw belang erbij?
Zijn naar uw mening zaken of belangen over het hoofd gezien? Zo ja,
welke? Hebt u aanvullingen of tips?
U kunt uw reactie indienen via de
reactiekaarten die tijdens de inloopavonden worden uitgedeeld, of via
het formulier op www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl dat vanaf 19
januari online staat. U kunt uw reactie indienen tot uiterlijk 31 januari
2016. De Werkgroep Fiets bundelt
alle ingediende reacties. Vervolgens
worden deze geanalyseerd en wordt
gekeken op welke punten de plannen moeten worden aangepast. In de
loop van dit jaar start de fysieke uitvoering van maatregelen. Eind 2017
zijn alle maatregelen uitgevoerd.

Meer informatie

De verbetering van de fietsroute
komt tot stand door samenwerking
van het Rijk, Regio Stedendriehoek,
provincies en de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Voorst. Op www.
fietsruggengraat-stedendriehoek.nl
staat uitgebreide informatie over de
snellere fietsroute. Daar is ook te lezen dat er nog meer fietsroutes in de
regio Stedendriehoek zijn die aangepakt gaan worden.

Groei en Bloei
TWELLO.- Op dinsdag 19 januari verzorgt Ria Brandwagt voor de vereniging Groei en Bloei een lezing over Mien Ruys en
haar visie op het ontwerpen van tuinen. De beroemde tuinen Mien Ruys in Dedemsvaart fungeerden haar hele leven als proeftuin voor haar ideeën. De resultaten hiervan gebruikte ze vervolgens in de talloze tuinen die ze ontwierp. Door middel van
mooie foto’s maken we kennis met deze tuinen. De avond vindt plaats in Gebouw Irene in Twello. Zie ook deventer.groei.nl
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Koffieklus in Klarenbeek
KLARENBEEK.- Wat doet u met een
kapotte broodrooster, Senseo apparaat of een broek waar een scheur
in zit? Weggooien en een nieuwe
aanschaffen? Zonde toch, niet alleen van het geld, maar ook van de
(onnodige) belasting van het milieu.
In Klarenbeek gaat daarom vanaf
woensdag 20 januari de ‘Koffieklus’
van start tijdens de inloopochtend
in het MFC. U kunt bij de Koffieklus
terecht voor kleine reparaties en
vervangingen aan kleine (huishoudelijke) apparaten en voor kleine
herstelwerkzaamheden aan kleding.
Tijdens deze ochtend zijn een aantal
handige vrijwilligers aanwezig, die
u daarmee kunnen helpen.
De Koffieklus vrijwilligers kunnen
bijvoorbeeld stekkertjes en schakelaartjes vervangen, wellicht een niet
werkende Senseo of pc weer aan de
praat krijgen of u in ieder geval van
advies daaromtrent voorzien. Er is
ook een vrijwilligster aanwezig met
een naaimachine, waarmee ze voor
kleine reparaties aan kleding kan
zorgdragen. U dient zelf zorg te dragen voor (de kosten van) eventuele
onderdelen en vervangende materialen. Daar de reparaties door vrijwilligers gedaan worden, dient erbij

vermeld te worden dat dit voor uw
eigen risico is, u begrijpt dat er geen
garantie kan worden gegeven.

tink Woninginrichting & Textiel aan
de Broekstraat.

In aanwezigheid van de
eigenaar

De Koffieklus is een initiatief van de
dorpscontactpersonen, de coördinator van de vrijwillige hulpdienst
Helpende Handen en een aantal enthousiaste vrijwilligers en gebeurt
op vrijwillige en niet-commerciële
basis. Het idee erachter is dat kapotte apparaten of kleding langer
mee moeten kunnen gaan en niet
meteen weggedaan hoeven worden
als het niet meer werkt. Repareren
en hergebruiken als het kan. Het is
de bedoeling om eens in het kwartaal een Koffieklus te organiseren
op de woensdagochtend in het MFC
tussen 10.00 en 12.00 uur. De volgende Koffieklus is na 20 januari is
op woensdag 20 april.

Het repareren gebeurt zoveel mogelijk tijdens de “Koffieklus” ochtend
en in aanwezigheid van de eigenaar
van het kapotte voorwerp. Het is dus
niet de bedoeling kapotte spullen af
te geven en later weer op te halen.
U bekijkt samen wat de mogelijkheden zijn. Mocht de reparatie niet
ter plekke gedaan kunnen worden,
dan kunnen er in onderling overleg
afspraken worden gemaakt. Wilt u
alleen maar komen kijken, andere
mensen ontmoeten of er wat van
opsteken: ook dan bent u van harte
welkom tijdens de “Koffieklus”.

Lokale ondernemers

Het is niet de bedoeling om professionals in de weg te staan. Ingewikkelde reparaties dienen te worden
gedaan door de vakhandel en ook
eventuele onderdelen dienen daar
vandaan te komen. Voor onderdelen
of materialen wordt men dan ook
doorverwezen naar de lokale ondernemers, zoals Buitenhuis Radio TV
Electra aan de Hessenallee of Smel-

Eens per kwartaal

• particuliere woon- en zorgvoorziening voor ouderen met
problemen t.a.v. het geheugen en de regie over het leven,
zoals bijvoorbeeld dementie, en/of lichamelijke beperkingen.
• warme en persoonlijke zorg door een professioneel zorgteam
• welzijn aansluitend bij de wensen en belevingswereld van de
bewoners
• 19 wooneenheden verdeeld over het volldige gerenoveerde
landhuis en koetshuis
• wonen in een historische omgeving
met het comfort van nu
• kleinschalig
• wekelijks live-concerten

Opening
december 2015

Vervoer

Wie niet in de gelegenheid is om met
eigen vervoer naar de Koffieklus-inloopochtend te komen, kan door een
van de vrijwilligers van Helpende
Handen worden opgehaald en thuis
gebracht. Bel daarvoor, graag een
paar dagen van tevoren, naar 06 12
26 00 21, mailen kan ook: hhklarenbeek@hotmail.com.

Meer weten over wonen in Huis Hunderen?
t: 088 - 165 16 50
e: info@huishunderen.nl
a: Hunderenslaan 7 te Twello

www.huishunderen.nl

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

bekendmakingen
Week 02: 13-01-2016

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

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Collecte door Maag Lever Darm Stichting van 13 t/m
18 juni 2016

Vergunning verleend*

Z-15-04485_2015-61221

Vergunningverlening

Ontwerp

Z-15-04478_2016-00281

Bosweg 12-14 in Klarenbeek

Fietstocht (ATB) op 17 januari 2016 van 9.00 uur tot
14.00 uur

Vergunning verleend*

Z-15-04298_2015-62552

Parmentierstraat 3 in Teuge

Koningsdag op 27 april 2016 van 13.00 uur tot 19.00 uur

Vergunning verleend*

Z-15-04046_2015-62838

Parmentierstraat 3 in Teuge

Outdoor festival Festifly op 21 mei 2016 van 21.00 uur tot
1.00 uur en 22 mei 2016 van 13.00 uur tot 19.00 uur

Vergunning verleend*

Z-16-00008_2016-00337

Parmentierstraat 3 in Teuge

Dorpsfeest op 9 september 2016 van 19.00 uur tot 1.00
uur; 10 september 2016 van 21.00 uur tot 1.00 uur en 11
september 2016 van 14.00 uur tot 19.30 uur

Vergunning verleend*

Z-15-04045_2016-00181

Wijzigen gevel, plaatsen luifel en uitvoeren constructieve
aanpassingen

Melding ontvangen

Z-HZ_MBG-2015-3439

Clabanusweg 22A in Klarenbeek

Veranderen bedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2015-000055

Middendijk 29 in Nijbroek

Aanleggen mestplaat

Melding ontvangen

Z-MELD840-2015-003203

Middendijk 55 in Nijbroek

Realiseren overdekte rijhal en opslagloods

Melding ontvangen

Z-MELD840-2015-003214

Quabbenburgerweg 21 in Terwolde

Oprichten hoveniersbedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2015-003204

Schakerpad 8 in Twello

Herinrichten tennisbanen, vervangen lichtmasten en hekwerk

Melding ontvangen

Z-MELD840-2015-003215

Weteringstraat 6 in Twello

Realiseren werkplaats met kantoor

Melding ontvangen

Z-MELD840-2015-003227

Achter ‘t Holthuis (kad. Voorst S 661) in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3443

Avervoordseweg 8 in Terwolde

Herbouwen bedrijfswoning

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3290

Avervoordseweg 34 in Terwolde

Bouwen bijgebouw

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3188

Bekendijk 10 in Terwolde

Oprichten pluimveestal, vergroten eierlokaal en herverdelen
dieren over stallen

Ontwerp-vergunning

Z-HZ_WABO-2012-000262

De Afslag (kad.TLO B 8068), Jupiter (kad. TLO B
8029) en Kerklaan (kad. TLO B 8085) in Twello

Kappen 1 zomereik (De Afslag Twello), 1 Amerikaanse eik
(Jupiter Twello) en 1 esdoorn (Kerklaan Twello)

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3436

Dorpsstraat 25 in Twello

Stellen maatwerkvoorschriften (lozen)

Stellen maatwerkvoorschriften

Z-MAATWERK-2015-003019

Eendenkooiweg 40 in Nijbroek

Bouwen woning

Vergunning verleend
(revisie)*

Z-HZ_WABO-2014-419

Enkweg (kad. Voorst E 3818) in Voorst

Aanleggen inrit

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3395

Enkweg 1 in Voorst

Kappen 1 vederesdoorn

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3295

H.W. Iordensweg/IJsbaanweg (kad. TLO B 9265)
in Twello

Plaatsen blokhut

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3442

Hessenlaan, Fokkerstraat, Parmentierstraat,
Rijksstraatweg in Teuge

Bomenkap t.b.v. ontwikkeling bouwplan Teuge-Oost

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3441

Hietweideweg, Koningin Julianastraat en Bachstraat in Twello

Kappen 1 eik (Hietweideweg), 2 eiken (Kon. Julianastraat) en
1 haagbeuk (Bachstraat)

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3387

Holthoevensestraat 6 in Wilp

Wijzigen constructie in woning

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3418

Klarenbeekseweg 30 in Voorst

Bouwen kapschuur

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3206

Mackenzieplaats 17 in Wilp

Aanleggen inrit

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3427

Mackenzieplaats 17 in Wilp

Aanleggen inrit

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3427

Michiel de Ruyterstraat 16 in Twello

Wijzigen voorgevel

Vergunning verleend

Z-HZ_WABO-2015-3389

Middendijk 55 in Nijbroek

Oprichten overdekte rijhal en opslagloods

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3341

Molenallee 5 in Wilp

Plaatsen tijdelijke carport

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3214

Molenallee 50 in Wilp

Kappen 19 bomen (voormalig Boshuis)

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3417

Oude Wezeveldseweg 4 in Twello

Bouwen schuur en prieel

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3435

Rijksstraatweg 108 in Voorst

Aanleggen uitrit

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3446

Algemene plaatselijke verordening
Gemeente Voorst
Drank- en Horecawet
Kerkstraat 35 in Wilp
Evenementenvergunning

Melding brandveilig gebruik
Tuinstraat 51 in Voorst
Milieumelding

Omgevingsvergunning

Woensdag 13 januari 2016

voorstwijzer
Pagina 15

Voorster Nieuws

Rijksstraatweg 50A in Wilp

Omzetten van kantoorruimte naar woonruimte (kamerverhuur) Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3420

Rijksweg A1 (kad. Voorst R 345) in Wilp

Realiseren oplaadstation met overkapping

Buiten behandeling
gelaten

Z-HZ_WABO-2015-3328

Tiendijkenseweg 4 in Teuge

Veranderen van schuur naar een bed en breakfast

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3444

Tuinstraat 51 in Voorst

Realiseren nieuwe entree, gevelindeling en kleur

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3440

Veld en Weide (t.h.v. Molenallee 62A, kad. Wilp
C 1676/1716) in Wilp

Bouwen woonzorgvoorziening

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3421

Wellenbergweg 2 in Voorst

Aanleggen poel

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3276

Weteringstraat (kad. Voorst Q 862) in Twello

Kappen 4 bomen voor aanleg inrit

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3412

Weteringstraat (kad. Voorst Q 862) in Twello

Aanleggen 2 inritten

Vergunning verleend*

Z-HZ_WABO-2015-3413

Winterakoniet (kad. Voorst S 730) in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3419

Zonnenbergstraat 14 in Wilp

Plaatsen dakkapel

Aanvraag ontvangen

Z-HZ_WABO-2015-3432

Cederweg 11 in Klarenbeek

Verwijderen asbesthoudend dak van schuur en overkapping

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2015-3422

Molenallee 62A in Wilp

Slopen woning met bijgebouwen

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2016-0006

Tuinstraat 51 in Voorst

Gedeeltelijk slopen zorggebouw

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2015-3437

Veluwsedijk 37 in Nijbroek

Verwijderen asbesthoudende dakbedekking schuren

Melding ontvangen

Z-HZ_SLM-2015-3423

Hessenlaan in Teuge

Afsluiten voor alle verkeer op 21 mei 2016 van 21.00 uur
tot 1.00 uur en op 22 mei 2016 van 13.00 uur tot 19.00 uur

Besluit genomen*

Z-16-00008_2016-00337

Hessenlaan in Teuge

Afsluiten voor alle verkeer op 9 september 2016 van 19.00
uur tot 1.00 uur, 10 september 2016 van 21.00 uur tot 1.00
uur en 11 september 2016 van 14.00 uur tot 19.30 uur

Besluit genomen*

Z-15-04045_2016-00181

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het college
van B&W of de burgemeester
kan een belanghebbende bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethou-

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

Beslissing op bezwaar kappen bomen
luchthaven Teuge
Beslissing op bezwaar/omgevingsvergunning, activiteit kappen van vijf beuken en één eik
die op het terrein van de luchthaven te Teuge staan. Het besluit
van burgemeester en wethouders
van 3 juli 2014 met referentienummer Z-HZ_WABO-2014-198
heeft geleid tot twee bezwaarschriften waarover recentelijk
besluitvorming heeft plaatsgevonden. Over deze besluitvorming zijn betrokkenen schriftelijk geïnformeerd. Als onderdeel
van de besluitvorming is besloten het primaire besluit van 3 juli
2014 deels te herroepen en alsnog een omgevingsvergunning,
activiteit kappen aan de N.V.
Luchthaven Teuge te verlenen
voor vijf beuken en één eik. Aan

de vergunning is als voorschrift
een herplantplicht verbonden.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze
besluitvorming kunt u contact opnemen met de gemeente Voorst,
Cees Morren, telefoon (0571) 27
93 74, e-mail c.morren@voorst.nl .

Beroep
Artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht biedt belangstellenden de mogelijkheid beroep
tegen de beslissing op bezwaar,
zo ook tegen de daarmee verband houdende omgevingsvergunning, activiteit kappen in
te stellen. De termijn voor het
indienen van een beroepschrift
bedraagt zes weken. De termijn

een verzoek tot een voorlopige
voorziening worden gericht aan:
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Gelderland, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.

vangt aan met ingang van de
dag na die dag waarop wij de
besluiten hebben verzonden.
Het beroepschrift dient gericht
te worden aan de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Het beroepschrift dient gericht
te worden aan de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Het beroepschrift schorst niet de
werking van een besluit waartegen het is gericht. Met het oog
op schorsing kan de indiener van
een beroepschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Gelderland eveneens vragen een
voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat
vereist. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht.

Inloopbijeenkomst verbreding A1

Toerisme- en recreatie-avond
voor ondernemers
Op woensdag 24 februari 2016
organiseert de gemeente Voorst
in samenwerking met Hogeschool
Saxion een avond voor ondernemers in het toerisme en recreatie.

reisdocument
in voorst
www.voorst.nl

De gemeente wil samen met Hogeschool Saxion ondernemers in
het toerisme en recreatie helpen
bij het ontwikkelen van nieuwe
ideeën, plannen en arrangemen-

 De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot
12.15 uur, telefoon
(0571) 27 93 37.

Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending
van het besluit kunt u bellen
met (0571) 27 99 11. Omdat
een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft, kan tevens

Op dinsdag 19 januari organiseert Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst over de verbreding van de A1 voor het deeltraject Apeldoorn
(aansluiting Apeldoorn-Zuid) – Voorst (inclusief de IJsselbrug). Er
is veel vertraging op de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Daarom
gaat Rijkswaterstaat de weg in twee fasen verbreden: tussen 2017
– 2020 en 2024 – 2028. De inloopbijeenkomst is van 18.00 uur tot
21.00 uur in restaurant Pijnappel, Hoofdweg 55, 7382 BE Klarenbeek. U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Uw inbreng en vragen
Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en Rijkswaterstaat ideeën, mogelijke oplossingen, verbetervoorstellen en vragen meegeven voor het ontwerptracébesluit.
U kunt ook informatie krijgen over wat de wegverbreding betekent
voor het trajectdeel Apeldoorn – Voorst.
Daarnaast kunt u informatie krijgen over de stand van zaken van
het project, de planning en de inspraakprocedure. En er is een impressie op hoofdlijnen van de toekomstige situatie te zien. Verder
is het mogelijk om uw persoonlijke situatie te bespreken, bijvoorbeeld: de eventuele consequenties van het project voor uw woning,
bedrijf of gronden. Medewerkers van Rijkswaterstaat en Royal HaskoningDHV zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Verbinding van economische gebieden
ten binnen de gemeente Voorst.
Ook bedrijven die nauw betrokken zijn bij de sector recreatie en
toerisme zoals horecabedrijven,
zijn van harte welkom bij de startavond die om 19.30 uur begint
in de raadzaal van het gemeentehuis in Twello.

De A1 vormt een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland: de Randstad, de Stedendriehoek,
Twente en het Noord- en Oost-Europese achterland. Een goede
doorstroming is daarom van groot belang.

Samenwerking Rijk en regio
Rijkswaterstaat, provincies Overijssel en Gelderland en regio Stedendriehoek werken samen aan de uitbreiding van de A1 tussen
Apeldoorn en Azelo.

Aanmelden

Spreekuur Stadsbank 14 januari gesloten

Ondernemers kunnen zich tot
1 februari 2016 per mail opgeven door een mail te sturen naar
l.kuipers@voorst.nl . Voor meer
informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente
Voorst, Henk Zenderink (0571)
27 93 76 of 06- 33 00 18 11.

Op donderdag 14 januari is er geen spreekuur van de Stadsbank
Apeldoorn in de gemeente Voorst. Wilt u uw schulden aanpakken?
Neem dan rechtstreeks contact op met de Stadsbank in Apeldoorn.
Dit kan door te bellen met telefoonnummer (055) 58 02 000 en te
vragen naar team schuldhulpverlening van de Stadsbank.
De Stadsbank is gevestigd in het Activerium in Apeldoorn. Het
adres daarvan is: Deventerstraat 46 in Apeldoorn.

voorstwijzer
Informatie voor monumenteigenaren
In dit artikel staat belangrijke informatie voor eigenaren
van monumenten in de gemeente Voorst. Meer informatie:
www.voorst.nl/wonen/bouwen-en-ruimtelijke-ordening/
monumenten-cultuurhistorie/praktische-informatie-overmonumenten .

Subsidie gemeentelijke monumenten
Eigenaren van panden die op de gemeentelijke monumentenlijst
staan en plannen hebben voor onderhoud of restauratie in 2016,
adviseren we om vroegtijdig een subsidieverzoek in te dienen. Hoewel u het hele jaar door een aanvraag kunt indienen, blijft tijdig
aanvragen aan te bevelen. Voor het subsidiebudget monumenten
van de gemeente Voorst geldt namelijk: in volgorde van binnenkomst totdat het vastgestelde subsidieplafond bereikt is.

Subsidieplafond gemeentelijke monumenten
Het gemeentelijke subsidieplafond voor onderhoud en restauratie
van gemeentelijke-, en in bijzondere gevallen ook rijksmonumenten, inclusief haalbaarheidsonderzoeken, strategische beheervisies
en bouwhistorische onderzoeken in relatie tot restauraties is voor
2016 vastgesteld op € 74.417. Omdat de gemeente Voorst in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Meerjarenprogramma Gelderland draagt de provincie Gelderland in 2016 bij met 50% van het
subsidieplafond monumenten gemeente Voorst. Het aanvragen van
een subsidie verloopt via erfgoedsubsidie@voorst.nl .

Rijksmonumenten: Subsidie of Lening
Subsidie
De BRIM-subsidie is bedoeld
voor eigenaren van rijksmonumenten die NIET ALS WOONHUIS
zijn aangemerkt, zoals molens,
kerken, kastelen en boerderijen.
Van 1 februari tot en met 31
maart 2016 kunt u een aanvraag
tot subsidie op basis van een
6-jarenonderhoudsplan
indienen bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE). Meer informatie: www.monumenten.nl/
onderhoud-en-restauratie/instandhoudingssubsidie .

Laagrentende lening

Naast de gemeente Voorst kan
ook het Nationaal Restauratiefonds (NRF) u helpen met het in
kaart brengen van uw financieringsmogelijkheden voor onderhoud en restauratie van monumenten. Het NRF is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies
Voor meer informatie over het aanvragen van subsidies kunt u con- uitbetaalt aan eigenaren voor
tact opnemen met Alexander Tuitert, e-mail a.tuitert@voorst.nl , te- de restauratie en het onderhoud
van hun pand. Zij informeren
lefoon (0571) 27 98 60.
ook over de financiële en procesmatige aspecten hiervan.
Eigenaren van rijksmonumenten die WEL ALS WOONHUIS
zijn aangemerkt kunnen in aan Oud papier in januari 1 week later
merking komen voor een laagrentende lening: de RestauraDe inzameling van het oude papier schuift in januari 2016 voor
tiefonds-hypotheek. De rente
alle gebieden één week op. Op zaterdag 2 januari is er dus
van deze lening is laag, met
geen papier opgehaald. Dit betekent dat in gebied A de eerste
een minimum van 1,5%. Ook
papierinzameling was op zaterdag 9 januari, in gebied B op 16
eigenaren van GEMEENTELIJKE
januari is, in gebied C op 23 januari en gebied D op 30 januari
MONUMENTEN kunnen bij het
2016. De volgende papierinzamelingen zijn daarna vanaf feRestauratiefonds met een lebruari automatisch weer op de eerste zaterdag in gebied A, de
ning met een marktconforme
tweede zaterdag in gebied B, de derde zaterdag in gebied C en
rente de werkzaamheden aan
de vierde zaterdag in gebied D.
hun monument financieren.

afval informatie

 Gratis afval-app met persoonlijke
afvalkalender
De gemeente Voorst biedt
nu haar inwoners de afvalapp met een persoonlijke
afvalkalender. Deze digitale
afvalwijzer, de zogenaamde
Recyclemanager, is gratis te
downloaden voor iPhones en
Android toestellen. De digitale
afvalwijzer kunt u ook raadplegen via:
www.recyclemanager.nl .

Digitale afvalwijzer
De Recyclemanager helpt inwoners bij het scheiden van
hun afval. Door goede afvalscheiding kunnen meer materialen hergebruikt worden
voor nieuwe producten. Dat
is goed voor het milieu en het
vermindert de kosten voor afvalverwerking.
De digitale afvalwijzer geeft
direct antwoord op vragen
over welk afval in welke container hoort, waar bevinden
zich de dichtstbijzijnde inleverpunten in de buurt voor
bijvoorbeeld glas of batterijen

èn wanneer in uw straat welk
soort afval opgehaald wordt.

Hoe werkt de digitale
afvalkalender?
Met www.recyclemanager.nl
en de app van Recyclemanager krijgt u altijd actuele informatie over afval en de inzamelingskalender op het moment
dat het u uitkomt. U vult uw
postcode en huisnummer in
en u krijgt in één oogopslag
een overzicht met de ophaalgegevens voor uw adres. U
kunt deze aan uw postcode
gekoppelde printversie ook
downloaden. Een handige
functie in de app is dat u de
afvalkalender ook in uw persoonlijke agenda kunt opnemen en instellen dat u automatisch een melding krijgt om
de juiste afvalcontainer buiten
te plaatsen. Daarnaast attendeert de afval-app inwoners
op actuele of onverwachte wijzigingen in het ophaalschema,
bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden.

Informatie over subsidie voor
HERBESTEMMING van monumenten en haalbaarheidsonderzoeken: Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed,
www.cultureelerfgoed.nl .
E-mail: info@cultureelerfgoed.nl ,
telefoon (033) 421 74 56.

Andere fondsen
De middelen en mogelijkheden
van onderstaande fondsen zijn
op dit moment beperkt. Heeft u
plannen, neem dan contact op
met de gemeente Voorst om te
horen wat de actuele stand is van
subsidiestromen en/of revolverende fondsen, Willem van Oorschot, e-mail w.vanoorschot@
voorst.nl, telefoon (0571) 27 93
32 of Miriam Schneiders, e-mail

trouwen
in voorst

www.voorst.nl

m.schneiders@voorst.nl , tele- vingsvergunning met de activifoon (0571) 27 93 34.
teit bouwen en/of wijzigen van
een monument nodig. Soms zijn
 Gelders Monumentenfonds- beide nodig. De medewerkers
hypotheek
van de balie VROM in het geBent u eigenaar van een monu- meentehuis informeren u graag.
ment in Gelderland en gaat u De balie is open op werkdagen
kosten maken voor het restau- van 8.15 uur tot 12.15 uur. Tereren of herbestemmen van uw lefoon (0571) 27 93 35. Meer
pand? Of gaat u energiebespa- informatie: www.omgevingsverrende maatregelen in het monu- gunning.vrom.nl of www.rijksment nemen? Dan kunt u moge- overheid.nl/omgevingsvergunlijk een hypotheek aanvragen ning .
uit het Gelders Monumentenfonds: www.restauratiefonds.nl Monumentenschildjes
Voor een gratis monumenten Cultuurfondshypotheek
schildje kunnen eigenaren of
Uit het Prins Bernard Cultuurfonds gerechtigden van monumenten
voor Monumenten worden cul- zich melden bij de balie VROM in
tuurfondshypotheken verstrekt het gemeentehuis of contact opvoor restauratie van gemeente- nemen met Miriam Schneiders,
lijke monumenten en beeldbe- e-mail m.schneiders@voorst.nl ,
palende panden vallend binnen telefoon (0571) 27 93 34.
een beschermd dorpsgezicht.
Alle aanvragen lopen via het NRF: Gelderse kwaliteitsregewww.restauratiefonds.nl
ling Kennis & Kunde
Zoekt u voor de uitvoering van
 Revolvung Fund van de ge- uw werkzaamheden een vakman die goed werk levert en
meente Voorst
Eigenaren van gemeentelijke de spelregels kent? Informatie:
en rijksmonumenten kunnen www.monumentenwachtgld.
een verzoek indienen, wanneer nl/kwaliteit/register-erkendeer plannen zijn voor een groot- bedrijven .
schalige restauratie. Het betreft
dan een totaalplan waarbij de Abonnement
nadruk ligt op het bijzondere monumentenwacht
belang van instandhouding en Voor eigenaren van zowel gebevordering van cultuurhis- meentelijke als rijksmonumentorische kwaliteiten. Het prin- ten is een abonnement op de
cipe is het verstrekken van een monumentenwacht zeer aanlaagrentende lening, in plaats bevelingswaardig: www.monuvan subsidie voor restauratie mentenwacht-gld.nl .
en waarin het reguliere subsidiebudget monumenten van de Nieuwsbrief
gemeente Voorst niet voorziet. Heeft u interesse in het ontvanIn 2016 is hier nauwelijks finan- gen van de digitale nieuwsbrief
ciële ruimte voor.
met informatie over ontwikkelingen binnen het vakgebied
cultuurhistoriemonumenten
Fiscale informatie
Als belastingplichtige eigenaar en archeologie? U kunt zich voor
van een rijksmonument kunt u de nieuwsbrief aanmelden door
de kosten voor het onderhoud uw mailadres onder vermelding
van uw pand fiscaal verrekenen van ‘Nieuwsbrief’ te mailen aan
met uw inkomen. Aan deze per- l.kuipers@voorst.nl .
soonsgebonden aftrek is wel
een aantal voorwaarden verbonden. Informatie: Belastingdienst
Bureau
Monumentenpanden
(BBM) in Amersfoort, telefoon
(088) 152 81 55.

Omgevingsvergunning
Wie van plan is veranderingen
aan te brengen aan een monument doet er goed aan zich
zorgvuldig te laten informeren.
Voor veel ingrepen is een Omge-

voorstwijzer
gemeenteraad
 Ronde-tafelgesprekken maandag 18 januari 2016

Maandag 18 januari 21.00 uur (raadzaal)

Doel

1. Uitwerking moties duurzaamheid

Op maandag 18 januari 2016 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken.
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde
onderwerpen, ter voorbereiding van de raadsvergadering van 1 februari 2016.

De gemeenteraad vroeg het college om een verkenning van een bredere benadering van duurzaamheid en om concrete plannen om per 2030 een energie neutrale
gemeente te worden. In deze raadsmededeling heeft het college op hoofdlijnen
(principes, maatregelen en consequenties) aangegeven wat hun vertrekpunt voor
verdere uitwerking is.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in de ronde-tafelgesprekken met raadsleden in gesprek te gaan over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 27 93 87, e-mail raad@voorst.nl óf
bij aanvang van de vergadering. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl . U kunt deze ook
inzien op de website via voorst.notudoc.nl of via de (gratis) App
Politiek Archief. In de raadzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens
de vergaderingen de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen
apparatuur.

Maandag 18 januari 19.30 uur (raadzaal)
1. Toekomstvisie afval
Het gaat goed met de afvalscheiding, -inzameling en -verwerking in Voorst, vindt
het college, maar er is nog winst te behalen als het gaat om duurzaamheid en efficiency. Met dit voorstel verzoekt het college de raad om de visie vast te stellen
door de doelen te onderschrijven en akkoord te gaan met enkele wijzigingsvoorstellen.

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de
ronde-tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad.

Maandag 18 januari 19.30 uur (trouwzaal)

Vergaderingen en bijeenkomsten:

1. VNOG financieel verdeelmodel

18 januari 2016 19.30 uur
1 februari 2016 19.30 uur

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft onderzocht hoe te komen tot
een verdeelmodel dat als basis kan dienen voor de bijdrage van de 22 gemeenten
aan de Veiligheidsregio, voor brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Regionaal Veiligheidsbureau en ondersteuning gemeentelijke coördinerend functionaris. Vier mogelijkheden zijn toegelicht en het
college stemt in met het advies te kiezen voor model 3 op basis van het Gemeentefonds, onderdeel brandweer en rampenbestrijding.

2. Regionale Inkoop Jeugdhulp 2016
De gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe hebben de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering regionaal ingekocht. Voor 2016 vinden enkele
wijzigingen plaats in de tarieven en een inhoudelijke actualisatie. Het instemmen
met de actualisering van de Raamovereenkomst is de bevoegdheid van het college en het college informeert de raad hierover met deze mededeling.

ronde-tafelgesprekken
raadsvergadering

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

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

Met vragen kunt u terecht bij de 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/ . 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.

Postbus 9000 - 7390 HA Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl
Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond

17.00 - 20.00 uur

Nieuwe expositie

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

Winnaars Kerstmammoetpuzzel 2015
TWELLO.- Het aantal inzendingen
van de kerstpuzzelaars was dit jaar
opnieuw overweldigend. De zoektocht naar de oplossing heeft menigeen weer een aantal leuke uurtjes bezorgd, dat bleek uit de vele positieve
reacties die bij de redactie binnen
kwamen. De juiste oplossing was:
Kerstkaarten op de muur zijn mooi,

een goede buurman erachter is geweldig. Het lot moest ook dit keer de
drie winnaars aanwijzen, de gelukkigen kunnen de volgende beschikbaar
gestelde prijzen tegemoet zien:
1e prijs een waardebon t.w.v. 100
euro te besteden bij restaurant de
Vier Seizoenen, G. Brekveld, Klarenbeek.

2e prijs een waardebon voor een High
Tea bij de Waardige Waard, H. van
Huffelen, Twello.
3e prijs een 10 badenkaart te besteden
bij Zwembad de Schaeck, L. de Boer,
Steenenkamer.
De redactie van het Voorster Nieuws
feliciteert de winnaars en bedankt alle
inzenders voor hun enthousiasme.

Het nieuwe jaar met een schone lei beginnen? Dat kan!

VOORST.- In het Dorpshuis exposeert tot eind maart Gerda Brink haar
schilderijen.
Gerda Brink woont in Apeldoorn maar ging in Klarenbeek naar de lagere
school. Ze had later tekenen en schilderen als examenvak. Daar heeft ze
lang niets mee gedaan, maar sinds 2004 is ze er weer mee aan de slag. Les
heeft ze gehad van onder andere Helene Journa, Jose Vermeulen, atelier de
Pinksterbloem en nu heeft ze nog les van Martie Flach. Gerda begon ooit
met olieverf, daarna aquarel, maar ondertussen werkt ze ook met pastel en
hoofdzakelijk acryl. Er hangt werk van haar in Duitsland en Oostenrijk. “Ik
ben eigenlijk landschapsschilder maar doe nu alles, behalve portret daar
ben ik nog mee aan het leren. Ik ben momenteel huisvrouw met een uit de
hand gelopen hobby.”

VOORST.- Tijdens en vlak na de
jaarwisseling wensen we elkaar
altijd een ‘Gelukkig Nieuwjaar!’
Maar hoe doe je dat? Heb je ook
zo vaak het gevoel aan allerlei
verwachtingen te moeten voldoen? Voel je je daardoor onvrij
en gespannen? Het Happiness
Programma van The Art of Living
helpt je om meer in je kracht te
komen en van het leven te genieten. Als dát geen goed begin van
2016 is …
Het Happiness Programma (of
‘ademhalingscursus’) is een goede
mix van ademhalingstechnieken,
lichte yoga-oefeningen, enkele geleide meditaties én een paar spran-

kelende lifestyle oefeningen!
De hele cursus staat in het teken van
het reinigen van uw emotionele en
lichamelijke ballast, waardoor uw
slaap en concentratievermogen beter
wordt en u meer weerstand krijgt.
Uw gedachten worden rustiger en
het heeft een gunstig effect op hartslag en bloeddruk. Je voelt weer dat
je leeft en dat je er mag zijn, met al je
talenten en kwaliteiten!
Voorafgaand aan deze cursus kun je
een introductieworkshop bijwonen,
zodat je alvast kunt ervaren welk effect een goede ademhaling heeft op
lichaam en gedachten.
Introductieworkshops:
7 en 14 januari in Warnsveld. Na op-

gave krijgt u exacte adresgegevens.
De workshops zijn van 19.30 – 21
uur en kosten 7.50 euro. Opgeven
via Saskia Niessink, 06 11 262 770 /
saskia.niessink@aofl.nl

Happiness Programma:

28 t/m 30 januari 2016 op donderdag van 19-22 uur, vrijdag en zaterdag van 9.30-16.30 uur in De Kapel
aan de Enkweg 1 in Voorst. Kosten
zijn 300 euro, herhalers betalen 150
euro en echtparen betalen samen
500 euro. Mensen op bijstandsniveau, studenten en 65+-ers betalen
in overleg 200 euro. Opgave via Saskia Niessink, 06 11 262 770, saskia.
niessink@aofl.nl of www.artofliving.org.

Gemeentebelastingen
en WOZ onder een dak
Woont of onderneemt u in de gemeente Apeldoorn, Epe,
Lochem, Voorst of Zutphen? Dan is Tribuut het nieuwe
belastingcentrum voor u. Voortaan ontvangt u van
Tribuut uw jaarlijkse aanslag voor gemeentebelastingen
en uw WOZ-waarde.

@tribuut

Goed geholpen, snel geregeld!
Tribuut brengt voor vijf gemeenten de gemeentebelastingen en de uitvoering van de WOZ onder
één dak. Alle kennis en ervaring bij elkaar zorgen
ervoor dat u voortaan nog beter geholpen kunt
worden. Tribuut is goed bereikbaar en geeft
antwoord op al uw vragen. Bovendien regelt u
snel en gemakkelijk al uw persoonlijke zaken
op www.tribuut.nl. U logt in met DigiD en u
krijgt in één oogopslag inzicht in uw persoon-

lijke gegevens. Verandert er iets in uw situatie?
Dan past u dit hier snel en gemakkelijk aan. Liever
een persoonlijk gesprek? Dat kan natuurlijk
ook. Medewerkers van Tribuut helpen u graag.
Tribuut is van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 12.30
uur bereikbaar via telefoonnummer 055 580 22 22
of via mail info@tribuut.nl. Volg Tribuut ook op
Twitter @tribuut.

Benieuwd wat wij nog meer voor u kunnen betekenen?
Bezoek ons op tribuut.nl

‘Hoe makkelijk we het
in Nederland ook willen
maken, ieder mens is uniek.
Tribuut heeft aandacht voor
uw situatie.’

Woensdag 13 januari 2016
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Wij werken met

PASSIE & VAKMANSCHAP
Christaan Cents

Robert Jutten

06-345 150 75

06-466 464 57

0571 - 84 18 6

Bouwbedrijf Cents & Jutten B.V.
Vestigingsadres IJsseldijk 1, 8196 KA Welsum • E-mail info@bouwbedrijfcentsjutten.nl

WWW.BOUWBEDRIJFCENTSJUTTEN.NL

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

•

Een NCP gecertiﬁceerd Technisch
Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

•

Camerasystemen en Toegangscontrole

•

Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende
prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)
• Wij nemen al uw zorgen uit handen.
Van advies, installatie tot en met de
opvolging (meldkamer)

TeR Riele B.V.

0571 - 84 18 66

TERWOLDE
TERWOLDE
0571 - 84 18 66

WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL

0571 - 84 18 66

VERBOUW
ONDERHOUD
WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL
WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS
.NL
RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL

Hoveniers | Boomverzorging | Kwekerij | Civiele werken | Groenvoorziening
Bent u uitgekeken op uw huidige tuin? Altijd al gedroomd van een prachtige siervijver? Kan uw bedrijf wel een sfeervolle buitenruimte gebruiken? Of bent u op zoek
naar een vakkundige hovenier en/of groenvoorziener
voor het realiseren van uw groenproject?
Voor al uw groene wensen bent u bij Ter Riele aan het juiste adres!
Wij realiseren al meer dan vijfentwintig jaar de meest uiteenlopende
groene wensen. Dit succes danken wij aan aan het continue
leveren van topkwaliteit en een uitstekende service.

TERWOLDE

NIEUWBOUW
NIEUWBOUW
VERBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
ONDERHOUD
NIEUWBOUW
RENOVATIE
RENOVATIE

www.enwij.nl

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

Bou
voo

Welk woontype
ben jij?

Het geheim van strak schilderwerk
Kwaliteit voor particulier en bedrijf!

Bij Oskar’s
interieuradvies
doet u verbazend
veel ideeën op.

VERHUIZINGEN, INBOEDELOPSLAG
EN MEUBELMONTAGE

KomSENIOREN
en
KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT
door heel Nederland
Tapijt
Gordijnen
laat u • Verhuizingen
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte

inspireren!

Zonwering Bedtextiel

Wij hebben een zeer
compleet assortiment:

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

VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl
Twello/Terwolde 0571-29 08 18

• verf • behang
• raamdecoratie
• gordijnen • vloeren

Luxe woningbouw
Aan- en verbouw
Complete badkamers
Utiliteitsbouw
Restauratie

Waarmee kunnen
wij u van dienst zijn?
De kwaliteitsbouwers
van Horstink maken het!

uwbedrijf Koerkamp gaat
or Kwaliteit en Vakmanschap
 NIEUWBOUW

Onderhoud
| J.W. Frisostraat 15
| 7391 DJ Twello
| Tel 0571 - 27 14 83
| Fax 0571 - 27 10 36
| info@horstink-twello.nl

www.kwaliteitsbouwers.nl

(ET GEHEIM VAN STRAK SCHILDERWERK
Tapijt
+WALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Gordijnen

 AAN- EN VERBOUW
&FOIVJTNPFUSVTUHFWFO
%BUJTIFUJEFF
 RESTAURATIE

Vloeren

3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

 BADKAMERS

Zonwering

 MACHINAAL TIMMERWERK

Bedtextiel

Koppelstraat 35, 7391 AK Twello
[T] (0571) 270049
[F] (0571) 270549
[I] www.koerkamp.nl

drijf T. ter Riele B.V.

01 17 43

[E] info@koerkamp.nl

OSKAR

Oskar’s Interieuradvies:
Wij hebben
Duistervoordseweg
21 een zeer
compleet
assortiment:
7391 CA Twello
tel. 0571-271574
s VERF s BEHANG
Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73
s RAAMDECORATIE
www.oskars-interieuradvies.nl
Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 69 15 43
www.draaijerverfenwand.nl

s GORDIJNEN s VLOEREN
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< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

LO
ZAK 5 KI

N
2 BLIKKE

156
.

1
1.

1.49

pilsener of blond
2 blikken à 500 ml naar keuze

ALS

4..
4

50

00

1.50
1.70

Kruimige
aardappelen
zak 5 kilo

5.49

BESTE
GETEST!
DOOR OMROEP
MAX

GRAM
0
0
4
K
A
B

GRAM
PER 200

1.50

11..

00

Varkensrollade

2.

14

per kilo 5.00

1.95
11..

Witte
champignons
bak 400 gram

1.29

M
750 GRA

1.
1.95

Broccoli
750 gram
per kilo 1.33

1.34

COOP
VAN

ER
ISM KEN
HU

volkoren of boeren volkoren
heel brood

113
.
11..

00

00

Molenbrood

113
.
11..

00

Bereid met de beste grondstoffen, een grote dosis ambacht
& volgens een unieke receptuur.

89

DE

1.45
1..
00

Coop gangmakers,
mergpijpjes cake of
roze koek mini

1.49
1.59

pak 200-300 gram

Molenweg 1

Voorst

Schoolstraat 1

1.45
1..
00

Almhof yoghurt
halfvolle, roer, vanille of 0% vet
beker 500 gram

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 11 januari t/m zondag 17 januari 2016. Week 2.

Terwolde

2

!
E
RONDE PR
Z
K
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< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Amstel bier
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1

1

1

1

12

1
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1.13
1.61
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Lekker in je vel challenge
Wenters volgeboekt
TWELLO.- Het gewone leven is
weer begonnen en dat betekent voor
veel mensen: goede voornemens!
Voor degenen die af willen vallen en het nieuwe jaar fitter willen
beginnen is er de lekker in je vel
challenge van Wenters Sports Club.
Tanja Hogenberg, clubmanager aan
het Jachtlustplein, legt uit wat de
challenge precies inhoudt. “In vier
weken gaan we aan de slag met voedingsschema’s, speciale trainingen
en professionele begeleiding. We
doen een begin- en eindmeting en
gaan voor een gewichtsverlies van
twee tot vijf kilo per deelnemer.”
Dat vooruitzicht wordt zó enthou-

siast ontvangen in Twello dat alle
beschikbare plekken voor de challenge in no time werden volgeboekt.
Enthousiast vertelt Tanja over de
voordelen van de challenge. “We
helpen mensen weer even op weg
zo aan het begin van het nieuwe
jaar. Weer een goed ritme krijgen
in eten en bewegen is belangrijk.
Aan het eind van de challenge beloven we dat je energieker en fitter bent en lekkerder in je vel zit.”
Deelnemers kunnen kiezen uit dertien verschillende trainingen waarvan ze er twee per week volgen. Dat
kan binnen of buiten zijn. Daarnaast
krijgt iedere deelnemer een afgestemd voedingsadvies, onbeperkt
toegang tot de sportschool en is er
professionele begeleiding. Ook mensen die gezondheidsklachten hebben
of om een andere reden moeite hebben met afvallen kunnen meedoen.
“We hebben voor die groep de hulp
ingeroepen van natuurgeneeskundige en gewichtsconsulent Lianne van
Schaik van VitaBalans. Zij ondersteunt mensen die wat extra begeleiding nodig hebben”, zegt Tanja trots.
Voor leden van de club is deelname
gratis. Niet-leden betalen 35 euro
voor de challenge. Aanmelden kan
niet meer voor deze editie, maar via
tanja@wentersfitness.nl of aan de
balie in de club is meer informatie
te verkrijgen over de mogelijkheden die Wenters Sports Club biedt
om weer lekker in je vel te komen.
Tanja: “Wij begeleiden iedereen persoonlijk en maken een plan op maat
om de gewenste doelen van onze
leden te behalen.” Voor deelnemers
aan de challenge is donderdagavond
om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in het Sportcafé van Jachtlust.
Tanja nodigt iedereen uit het nieuwe
jaar goed te beginnen, met of zonder
challenge: “Dit wordt hoe dan ook
een fantastische start van 2016, lekker fit het nieuwe jaar in, daar gaan
we voor!”

Waterschap Vallei en Veluwe deelt
watergangen opnieuw in

Onderhoud sloten en beken in
IJsselvallei verandert

REGIO.- Waterschap Vallei en Veluwe heeft het ontwerp voor de nieuwe indeling van sloten en beken in de IJsselvallei klaar. Na de fusie van
de voormalige waterschappen Vallei & Eem en Veluwe was er verschil
in beleid. Vanaf 2017 is er één lijn. Alle watergangen worden daarom
ingedeeld in drie verschillende categorieën: A, B, of C. De status van de
watergang geeft aan wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.
“De harmonisatie van dit beleid dat
op 1 januari 2017 ingaat, is een uitdagende klus,” zegt heemraad DirkSiert Schoonman. “Na de fusie in
2013 is er sprake van één gebied.
Daarbij hoort één beleid voor alle
aanliggende grondeigenaren. Inwoners betalen hetzelfde tarief en krijgen daarvoor dezelfde service in het
gehele gebied. Voor het onderhoud
van de hoofdwatergangen (A) blijft
het waterschap verantwoordelijk.
Het onderhoud van B- en C-watergangen wordt uitgevoerd door de
aanliggende grondeigenaren. Omdat
er best veel verandert, praten we met
betrokken eigenaren over de wijzigingen die door het nieuwe beleid
ontstaan.”

Grondovername

Daarvoor organiseert het waterschap
de komende weken inloopbijeenkomsten. De grondeigenaren, voor
wie iets verandert, ontvangen hiervoor een uitnodiging. “In een aantal
gevallen hebben grondeigenaren de
mogelijkheid de watergang en het
schouwpad tegen een gunstige prijs
te kopen,” aldus Schoonman.

Zienswijze

Tijdens zes bijeenkomsten kunnen
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grondeigenaren samen met medewerkers van het waterschap de legger (kaart) bekijken of in gesprek
gaan over grondovername. Zijn eigenaren het niet eens met de inhoud
van de nieuwe legger, dan kunnen
zij een zienswijze indienen. Er zijn
vier inloopmiddagen, in Eerbeek,
Klarenbeek, Heerde en Terwolde en
in Klarenbeek en Heerde ook twee
inloopavonden. De data, tijden en
locaties staan op www.vallei-veluwe.nl/leggerijsselvallei. De IJsselvallei is het tweede deel in het
beheergebied waar de verandering
plaatsvindt. In de Gelderse Vallei
vond de nieuwe indeling in 2015
plaats.

Word jij dit jaar
gezond, fit en vitaal?
Voelt u zich moe, gespannen, heeft u darm problemen,
overgewicht, last van overgangsklachten of andere klachten?
Wilt u weten waarom afvallen bij u niet lukt?
Wilt u preventief werken aan uw gezondheid?

Dan kunt u terecht bij:
NATUURGENEESKUNDE GEWICHTSCONSULTENT VITABALANS
Ik kijk samen met u naar de onderliggende oorzaak
van uw klacht. De behandeling kan helemaal of deels
vergoedt worden door uw ziektekostenverzekeraar.
Kijk voor meer informatie op
www.vitabalans.nl of bel 0571-298382.
Nieuwe Veldjes 26, 7391 BM Twello

Open huis Daniël de Brouwerschool
WILP.- De Daniël de Brouwerschool, school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal onderwijs, hoopt op vrijdag 22
januari van 14.00 tot 16.00 uur open huis te houden. Op het landgoed ”de Lathmer”, onderdeel van de stichting
”Zozijn”, bevindt zich de school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. De prachtige ligging, het moderne gebouw
en de grote ruimte om het gebouw heen zorgen voor een uitdagend leer- en leefklimaat. Ruim 200 leerlingen uit de
regio bezoeken dagelijks de school. Tussen 14.00 en15.15 uur ziet u de leerlingen aan het werk, onder begeleiding
in de klas of in de praktijklokalen. U kunt een kijkje nemen bij de kookles, gymles en de nieuwe kas en schooltuin.
Ook het schoolkoor laat van zich horen. Neem deel aan een rondleiding of loop zelf door de school. Personeelsleden kunnen u allerlei informatie geven over de school en haar werkwijze. Meer informatie is te vinden op: www.
danieldebrouwerschool.nl

kennisgeving
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van
onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Voorst voor de uitvoering van het inpassingsplan N345 Rondweg Voorst van de
provincie Gelderland.

Onteigeningsplan Rondweg Voorst
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Voorst deelt mee dat op
verzoek van de Minister van Infrastructuur en
Milieu, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet een ontwerp koninklijk besluit met
de daaraan ten grondslag liggende stukken ter
inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de provincie
Gelderland onroerende zaken ter onteigening
aan die nodig zijn voor de uitvoering van het
inpassingsplan N345 Rondweg Voorst.
Het inpassingsplan voorziet in de planologische basis voor de omleiding van de N345 om
de bebouwde kom van Voorst. De bestaande
N345 doorsnijdt op dit moment de dorpskern
van Voorst. Door de hoeveelheid doorgaand
verkeer die de dorpskern dagelijks passeert
ontstaan er knelpunten. Provincie Gelderland
heeft er voor gekozen deze problematiek op
te lossen door de aanleg van een rondweg om
Voorst. Deze komt aan de westkant van de
kern van Voorst en zal aan de zuidkant en de
noordkant daarvan weer aansluiten op de bestaande N345.
Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemmingen
Verkeer (V) en Natuur (N) en de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie (WR-A), Leiding
– Brandstof (L-B) en Leiding – Riool (L-R) toegekend.

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit
is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 79 van

de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter
inzage op de volgende locaties:
 gemeente Voorst, balie vergunningen, H.W.
Iordensweg te Twello (openingstijden staan
op de website van de gemeente).
 Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).
Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 19 januari
2016 tot en met 29 februari 2016.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke
reacties worden gericht aan Zijne Majesteit
de Koning, d.t.v.
de Minister van
Infrastructuur en
Milieu,
Rijkswaterstaat Corporate
Dienst, Afdeling
BJV Publiekrecht,
postbus
2232,
3500 GE Utrecht,
onder vermelding
van
dossiernr.
2015-32. Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als
u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht
wilt komen inzien, neemt u contact op met
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw M.
Bruinhof, tel.nr. 088-7971371; b.g.g. tel.nr. 0611526107.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden
gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 16
maart om 14.00 uur in het gemeentehuis van
Voorst, H.W. Iordensweg 17 te Twello. Hiervoor
wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.
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Pijnappel Plus bij
Woonadviseur Pijnappel in Twello en Heerde
TWELLO.- Om haar klanten optimaal tegemoet te komen, heeft
Pijnappel Woonadviseur iets extra’s bedacht, dat voor veel mensen dé oplossing biedt. Want wie
ziet er niet tegenop zijn kamer leeg
te moeten halen voor het vervangen van de oude vloerbedekking?
Of het verplaatsen van meubilair
als de binnenmuren toe zijn aan
een opfrisbeurt? Met de Pijnappel
Plus service helpt Pijnappel in de
toekomst mee, deze kopzorgen als
sneeuw voor de zon te laten verdwijnen.
“Het betreft niet alleen ouderen”,
zegt Marcel Pijnappel, “maar iedereen ziet het niet direct zitten om de
gehele zithoek inclusief kasten en
tafels te verplaatsen om ruimte te
maken voor een opknapbeurt.” Ook
de vraag: wat doe ik met mijn oude
meubelen als ik iets nieuws wil aanschaffen bij Pijnappel in Twello en
Heerde blijft te allen tijde actueel.

Pijnappel Plus

Pijnappel komt met dé oplossing:
mensen die een gedeelte van het
interieur willen laten vervangen
kunnen rekenen op hulp bij het
verwijderen en het afvoeren van
de bestaande meubelen en tapijten.
Nieuwe meubels worden geplaatst,
terwijl de oude meegaan. Dat is echter niet alles. Als u door Pijnappel
Woonadviseur behang- en schilderwerk laat regelen, dan wordt ervoor
gezorgd dat dit ongehinderd kan,
Pijnappel verzorgd het verplaatsen
van de meubelen. Ook dat wordt
namelijk geregeld. Waarom doet
Pijnappel dit? Eigenaar Marcel Pijn-
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dat een relaxstoel groot en pompeus
moet zijn, klopt al jaren niet meer.
En met een zogenaamde ‘sta op
stoel’ is opstaan nog nooit zo gemakkelijk gegaan. “Daarvan zou eigenlijk iedereen moeten kunnen genieten, voordat de tijd aanbreekt, dat
men daadwerkelijk door ouderdom
of gebreken niet meer zonder kan”,
merkt Marcel op. Zitten op een stapel kussens is over, de ‘sta op stoel’
is de uitkomst.

Vijfsterren slaapcomfort

appel komt spontaan met het antwoord: “Wij willen vooral heel servicegericht zijn, want er zijn steeds
meer mensen die daar behoefte aan
hebben, zo is gebleken. Ook ouderen zonder vervoer willen wij graag
extra service bieden door hen op
te halen naar onze winkel en weer
thuis te brengen. Dat is geen enkele
moeite voor ons!”

Comfort en gemak – een
belangrijk item in deze tijd

Pijnappel Woonadviseur heeft een
uitgebreid assortiment aan relaxfauteuils, want na inspanning volgt
logischerwijze ontspanning. Veel
mensen vervullen tegenwoordig de
wens naar een volledig privé toevluchtsoord, namelijk een relaxstoel. Sommigen denken mogelijk
dat je oud moet zijn voor een dergelijk zitmeubel, ook de gedachte

Goed en comfortabel slapen en ontspannen wakker worden is in deze
drukke tijd een must. Slapen in bedden van Pijnappel wordt een geluksmoment, de beste slaapsystemen
treft u aan in de winkel(o.a. Auping)
In vlakke of verstelbare uitvoering
ledikanten en boxsprings. Ook het
multifunctionele ‘hoog /laagbed’ is
bij Pijnappel verkrijgbaar. Uitermate
geschikt voor verzorging thuis. Het
elektrisch verstelbare ligvlak zorgt
voor lig- en slaapgemak en is ideaal
voor mensen die langer dan acht uur
per etmaal in bed moeten liggen. Er
is een grote keuze aan strakke zweefdeur- en draaideurkasten, eindeloos
te combineren met eigen slaapkamer.

Meubeltrends en accessoires

Natuurlijk oriënteert Pijnappel zich
aan de nieuwste trends op het gebied
van inrichten. Momenteel is er veel
vraag naar comfortabele hoekbankstellen. Daarom kan men in de winkel een collectie daarvan aantreffen.
Lichtgewicht-eetkamerstoelen
in
retro-stijl zijn erg gewild. Bij Pijnappel staan ze in alle kleuren van de

TERWOLDE.- Op 8 januari was er
weer de bingo bij Brasserie Kriebelz georganiseerd door de ondernemersvereniging
Terwolde/
Nijbroek. Voor de zaal open ging
stonden er al veel mensen buiten
te wachten en liep de zaal daarna
snel vol. De sint-/kassabonnenactie van de ondernemers is een rode
draad door de avond. Alle mensen
konden bij diverse ondernemers
hun kassabon inleveren met hun
naam erop vermeld. De winnaars
werden uitgenodigd om hun prijs

op die avond in ontvangst te nemen. De eerste prijs ging naar Willemien Hollewand uit Twello, de
tweede prijs ging naar Ludwien
Peelen uit Terwolde en de derde
prijs ging naar Mevr. Veldhuis. De
hoofdprijs, een televisie, ging naar
Ina Palm uit Terwolde. De ondernemers kunnen weer terug kijken
op een geslaagde bingoavond, bij
de uitgang stonden de dames van
de ondernemersvereniging om nog
een klein presentje uit te delen aan
iedereen.

regenboog. Ook is er een gevarieerde
keuze aan woonaccessoires, heel eigentijds en sfeervol om het wonen
te verfraaien. Kijk ook eens op onze
website www.pijnappel.info
Loop even binnen bij Pijnappel
Woonadviseur in Twello en Heerde,

of bel voor een afspraak.
Voor Twello (0571) 27 15 26, voor
Heerde (0578) 69 16 12. Zij zijn rolstoel toegankelijk en hebben gratis
parkeren voor de deur. Uiteraard
staat er altijd een kopje koffie of thee
voor u klaar.

Veel voordeel bij uw Voorster Ondernemers
OPRUIMING
Breigarens
vanaf €1,00

Verse boeketten

GRATIS thuisbezorgd

Volop tulpen
uit Empe
Ruime keuze
bolletjes op pot
ot

DIVERSE SOORTEN
APPELS EN PEREN
PER KG €1.25

Rijksstraatweg 66 - 7383 AT Voorst - 0575-503900
info@dierenmeer.nl - www.dierenmeer.nl

Voor al uw Agrarisch Loonwerk
Gewasbescherming
Grondverzet werkzaamheden
Opmeten in 3D GPS van uw percelen

VAN BOSHEIDE
SCHILDERWERKEN

Tel. (0575) 501 406
www.hofmeijervoorst.nl
Voorst 0575-501498

www.rsschildersgroep.nl

Veel

voordeel bij
uw Voorster
ondernemers
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Abraham bezoekt Michel Tandartspraktijk Dijkstra

in nieuw onderkomen
TWELLO.- Bij het ingaan van het
nieuwe jaar (1januari) is de tandartspraktijk van Douwe Dijkstra overgenomen door Henry van Heel. Henry
staat in voor hoogwaardige doelmatige zorg in een prettige kleinschalige praktijk. Zijn ervaring ligt
in jarenlange praktijkvoering en hij
was tevens verbonden aan de Hogeschool en de Universiteit. Door de
overname werd het noodzakelijk de
praktijkruimte aan te passen en op
zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Deze is nu gevonden in het Rabobankgebouw. Na een fikse renovatie
staat de patiënt nu een up-to-date ingerichte praktijkruimte ter beschikking met de nieuwste apparatuur
om een zo breed mogelijke zorg te
kunnen bieden en de behandelingen
aangenaam te laten verlopen. Naast
het vertrouwde team van tandarts
Douwe Dijkstra, gaan twee jonge
enthousiaste tandartsen, Maarten de
Beer en Patrick Maas en een gedreven mondhygiënist Robert-Jan Ken-

TWELLO.- Een bekend gezicht in Twello zag gisteren Abraham. Op 12 januari 1966 werd Michel van den Hengel in Deventer geboren. Na een jeugd in
Deventer en later Apeldoorn, kwam hij in 1996 in Twello terecht. Daar is hij
inmiddels bekend bij velen.
Michel is een enthousiaste, sociale persoonlijkheid die met zijn bedrijven
Big Blow en Voorster Nieuws niet weg te denken is uit Twello. Hij is veel in
het openbare leven te vinden en weet altijd wel iets te verzinnen om over te
praten. Niemand kan om hem heen. Ook als Michel thuis is, blijft hij communiceren. Zonder Facebook geen leven voor hem.
Michel is al jaren getrouwd met zijn Marjo, samen zijn ze trotse ouders van
Emiel en Jasper. En natuurlijk is het ideale plaatje compleet met hond Diesel, grote vriend van en voor Michel.
Als Michel Twello even verlaat, zoekt hij graag de zon op. Met een biertje, of
soms een wijntje, en een goede temperatuur is hij helemaal tevreden.
De mijlpaal van zijn vijftigste verjaardag doet stiekem een beetje pijn, maar
het is een gebeurtenis die niet zomaar voorbij mag gaan. Daarom, namens het
hele team van het Voorster Nieuws en Print & More de hartelijke felicitaties!

Open huis bij Curves
op nieuw locatie
TWELLO.- Zaterdag 16 januari van 9.30 tot 12.30 uur is iedereen (dames
en heren) welkom om, onder het genot van een smoothie, een kijkje te nemen aan de Oude Rijksstraatweg 43. Laat je verrassen door de grote, kleurrijke en sfeervolle ruimte! Voor leden en niet-leden
is er gelegenheid om te trainen of om een afspraak
te maken voor een proeftraining. Inschrijven voor
de 30-30-30 challenge die op 18 januari begint kan
dan ook nog: 30 dagen trainen bij Curves, 30 dagen
lang elke dag een mail met motivatie-, voedings- en
sporttips. (leden doen gratis mee met de challenge).
Ben je zaterdag niet in de gelegenheid om te komen,
loop dan een andere keer bij ons binnen!

Alliance Française
REGIO.- Niels Klinkenberg is liefhebber van zowel
Nederlandse als Franse literatuur. Hij is onder andere groot fan van Antoine de Saint-Exupéry. Dat heeft
hij bewezen door een vertaling te maken van een
van de publicaties van deze schrijver en die in eigen
beheer te drukken en uit te geven: Lettre à un Otage
(Brief aan een Gijzelaar). Het bekendste boek van
Saint-Exupéry is ongetwijfeld Le petit Prince, vele
malen op toneel gebracht en ook verfilmd. De naam
van een wereldwijde charitatieve organisatie is ontleend aan een van zijn minder bekende romans,
Terre des hommes. Niels Klinkenberg zal in zijn lezing vertellen over het leven en het werk van deze
schrijver en luchtvaartpionier, die aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog tijdens een verkenningsvlucht is neergeschoten boven de Middellandse Zee.
De lezing is gratis voor leden en cursisten van de
Alliance Française. De Bibliotheek (Brink 70, Deventer) vraagt van haar leden een bijdrage van € 5,-.
Wie noch lid is van de Alliance Française, noch van
de Bibliotheek betaalt € 7,50. Reserveren en betaling
via de website van de Bibliotheek: www.obdeventer.nl. Leden en cursisten van de Alliance Française
kunnen zich ook aanmelden via: web.deventer@
alliance-francaise.nl.
Maandag 25 januari 20.00 uur in de Bibliotheek,
Brink 70, Deventer

tgens hun medewerking verlenen
aan de nieuwe praktijk die vanaf
deze maand verder gaat onder de
naam Tandartspraktijk Twello.
Tandartspraktijk Twello

Dorpsstraat 26 C (zij-ingang Rabobank) 7391 DE Twello.
Tel: 0571-276040
info@tandartspraktijktwello.nl
www.tandartspraktijktwello.nl.

Garage De Nijverheid
voor complete autoservice
TWELLO.- Bij garage De Nijverheid, sinds kort gevestigd aan de
Nijverheidstraat 15a te Twello,
kunnen automobilisten rekenen op
een uitstekende service. Veiligheid
en goed onderhoud staan centraal
bij dit nog relatief jonge bedrijf.
Begin januari ging Vincent van ‘t Erve
van start met zijn garagebedrijf, een
lang gekoesterde wens ging hiermee
in vervulling. Vincent heeft ruime
technische werkervaring opgedaan
bij verschillende bedrijven in de regio en dat gaat hem zeker van pas
komen. Ook heeft dit geleid tot een
enorme kennis van de meest gangbare (moderne) automerken. Vincent
mag zonder meer ambitieus worden
genoemd, hij gaat zeker niet voor de
9 tot 5 mentaliteit. Zijn dienstverlening gaat verder, zo wil hij de (technische) ZZPer tegemoet komen met
onderhoud van de bedrijfswagen(s).
Zij kunnen bijvoorbeeld na de reguliere werktijd voor onderhoud of
reparatie terecht bij garage De Nijverheid. Met het voorjaar in het vooruit-
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Vincent van ’t Erve enthousiast aan de slag in de goed uitgeruste werkplaats.
zicht en als menigeen weer richting
vakantie gaat denken is het wellicht
goed te weten dat ook camperbezitters hier uitstekend terecht kunnen.
Met een vakkundig gecontroleerd
voertuig gaat men toch iets geruster op pad. Van ‘t Erve biedt airco-

service, banden en accu’s, daarnaast
kan men uiteraard langs komen voor
reparatie en onderhoud en APK. Garage De Nijverheid beschikt over een
prima uitgeruste werkplaats waar
uw personen- of bedrijfswagen in
goede en vakkundige handen is.

Op zoek naar een nieuw bed? Omdat je
niet meer lekker ligt, je matras ouder is
dan 8-10 jaar of je wilt je slaapkamer
opnieuw inrichten? Auping helpt je graag
bij het kiezen van het perfecte bed. Kom
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t/m 31 januari 2016.

www.pijnappel.info

k bd d

Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526
Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35
| T 0578 - 691612

actief & betrokken
Vragen over uw computer, tablet of
mobiele telefoon?
Iedere donderdagmiddag kunt u met al uw vragen
binnenlopen bij onze ervaren vrijwilligers!
Vragen waar u aan kunt denken zijn:
 Computer/laptop: Hoe kan ik een bijlage
openen vanuit mijn mail? Is mijn laptop goed
beschermd tegen virussen? Hoe komt het dat
mijn laptop zo langzaam is?
 Tablet: Hoe installeer ik een app? Wat kan ik
allemaal met mijn tablet? Op welke manier
kan ik met mijn tablet op internet? Hoe open
ik nieuwe internetpagina’s en hoe sluit ik ze
af?
 Mobiele telefoon: Hoe zet ik mijn foto’s over
op mijn computer? Hoe verstuur ik een sms
bericht? Wat is een app? Hoe werkt het menu?
Hoe stel ik een WiFi verbinding in?

Waar: Kulturhus Jachtlust,
Jachtlustplein 11 in Twello
Tijd: Van 13.30 tot 14.30 uur

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met Lianne Zeisseink,
0571-279090 of stuur een e-mail naar l.zeisseink@
mensenwelzijn.nl.

Kom eens Buurten in het Kulturhus!
In het Kulturhus, Jachtlustplein 11 te Twello ben
je van harte welkom om
binnen te lopen voor een
kopje koffie of thee en
een praatje aan de bar.
De Bistro is maandag,
dinsdag en donderdag geopend van 8.00 - 16.00u.
Op woensdag en vrijdag van 8.00 – 12.30 u.

Wil je zeker weten dat je buurtgenoten ontmoet?
Schuif dan eens aan op maandagochtend tussen
9.00 en 16.00 uur of op donderdag tussen 9.00 en
16.00 uur.
Er zijn dan diverse buurtgenoten aanwezig die komen voor de gezelligheid, een praatje,
een grapje, een spelletje of andere activiteit.
Buurten kan iedereen, dus schuif aan!

Wijziging voor de inloopspreekuren van de
Formulierenbrigade vanaf 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2016 is er slechts nog inloopspreekuur van de Formulierenbrigade in het Kulturhus aan het
Jachtlustplein 11 in Twello, op: Donderdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur
Let wel: het inloopspreekuur op de maandagmiddag komt te vervallen!

Mens en Welzijn Voorst organiseert:

Inloopmiddag voor het activeren van
uw berichtenbox op Mijn Overheid
De Belastingdienst neemt afscheid van de blauwe envelop en stuurt vanaf 1 november jl.
steeds meer post alleen nog naar uw Berichteninbox op Mijn Overheid.
Om in de toekomst uw post te kunnen blijven lezen en op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken met betrekking tot bijvoorbeeld uw verplichte aangifte Inkomstenbelasting, Huur-, Zorgtoeslag of Kindgebonden Budget, uw AOW- of UWV-gegevens of de
Kinderbijslag, is het van belang dat u uw MijnOverheid-account activeert.
MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB,
UWV en gemeenten. MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens
en uw Lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten. MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de
Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten.
Het Sociaal Raadsliedenwerk in samenwerking met de vrijwilligers van de Formulierenbrigade gaan u hierbij ondersteunen.
Wij organiseren hiervoor op donderdag 21 januari 2016 tussen 15.00 uur en 17.00 uur
een inloopmiddag in het Kulturhus.
Wat dient u mee te brengen op deze middag:
 uw DigiD (met geldige gebruikersnaam en wachtwoord)
 mocht u niet beschikken over een geldige DigiD dan verzoeken wij u uw geldig legitimatiebewijs mee te brengen zodat er een DigiD kan worden aangevraagd.
Op deze middag ondersteunen wij u bij het activeren van uw account (of het aanvragen
van uw DigiD). Daarnaast maken wij u wegwijs in de berichten inbox op Mijn Overheid
Wanneer u vragen heeft over de inloopmiddag
of uw komst alvast wilt aanmelden dan kunt u
het Sociaal Raadsliedenwerk telefonisch bereiken op 0571-287758 of via het algemene telefoonnummer van Mens en Welzijn Voorst op
0571-279090.

Samen vieren we kerst
Mens en Welzijn Voorst nu ook op Facebook!
Wil je ons volgen en van het laatste nieuws op de hoogte blijven,
like dan onze pagina: www.facebook.com/mensenwelzijnvoorst

Wijziging telefonische bereikbaarheid
Mens en Welzijn Voorst
Tot nu toe bent u gewend dat u ons op ons algemeen telefoonnummer 0571 27 90 90 iedere werkdag
tussen 08.30 uur en 17.00 uur kunt bereiken. Omdat we merken dat de meerderheid van de telefoontjes in de ochtend binnenkomt en er op woensdagmiddag en vrijdagmiddag nauwelijks gebeld wordt,
hebben we besloten om de telefonische bereikbaarheid te wijzigen. Onze medewerkers blijven, net
als voorheen, de hele dag bereikbaar op hun rechtstreekse nummer op de dagen dat zij aanwezig
zijn. U kunt daarvoor altijd de website van Mens en Welzijn Voorst raadplegen www.mensenwelzijn.
nl. Met ingang van 1 februari 2016 kunt u Mens en Welzijn Voorst voor informatie, advies, aanmelding
en afmelding voor al haar diensten via het algemene nummer (0571) 27 90 90 bereiken op:
Maandag tussen 8.30 uur en 17.00 uur
Dinsdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur
Woensdag tussen 8.30 en 12.30 uur
Donderdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur
Vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur

Begin oktober heeft u bij de Jumbo mee
kunnen doen met de doneer actie voor
kerstdiners. Door deze actie was er ook de
mogelijkheid om via Mens en Welzijn
Voorst een kerstdiner te organiseren binnen de gemeente Voorst.
Vele mensen hebben zich ingezet in de dorpen Voorst, Twello en Klarenbeek, om een
lekker en vooral gezellig diner neer te zetten. Hartelijk dank hiervoor! In totaal hebben 60 mensen heerlijk gegeten maar
vooral genoten van het samenzijn.

Enkele reacties van bezoekers:
 ‘wat leuk, ik kwam mijn oude buurvrouw tegen, we hebben de hele avond bijgekletst,
bij afloop hebben we telefoonnummers uitgewisseld, we spreken gauw wat af’
 ‘met veel twijfels ben ik erheen gegaan, gelukkig bleek ik naast iemand te zitten die
ook over de wereld heeft gereisd en hebben
we ontzettend leuke gesprekken gehad’
 ‘wat voelde ik mij verwend, lekker eten en
ontzettend gezellig, de kerstdagen zijn voor
mij, normaal gesproken, niet zo leuk omdat
ik dan alleen zit’

Mens en Welzijn Voorst is een
erkend leerbedrijf
Wij zijn een erkend leerbedrijf voor de volgende MBO opleidingen:
 Juridisch-administratief Dienstverlener (niveau 4)
 Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4)
 Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (niveau 4)
 Sociaal Cultureel Werker (niveau 4)

www.mensenwelzijn.nl
Nieuws & actualiteiten
Mens en Welzijn Voorst

Locatie Kulturhus Jachtlust
| Jachtlustplein 11
(0571) 27 90 90
info@mensenwelzijn.nl

| 7391 BW Twello
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Dorpsgenoten.
Wandelend door de gemeente Voorst of iets over de grens ontmoet Wiel Palmen personen die volgens hem iets te vertellen
hebben er ontmoetingen met mensen die iets te vertellen hebben. Vandaag een gesprek met kunstenares Irene van Essen.

De Regenboog
van Irene
‘Ik houd van regenbogen. Maar ik
weet niet waarom.’ Dat zei haar
zoon Branko, een jaar voordat
hij op eenentwintigjarige leeftijd
stierf. Dat was in 1994. Sindsdien
zijn regenbogen met Irene meegegaan en maken ze een intrinsiek
onderdeel uit van haar leven,
zijn zelfs haar handelsmerk geworden. En van haar schilderijen
die het meest ontroeren is ‘Regenboogkinderen’, een jaar na de
dood van Branko geschilderd.
Irene vond het tijd worden voor
een
overzichtstentoonstelling
van al haar werken. ‘Het werden
er teveel. Ik weet niet meer waar
ik ze moet laten.’ Na de expositie
zal ze een keuze maken uit haar
oeuvre en wil ze haar vrienden,
die haar hebben geholpen rond
haar scheiding, uitnodigen een
keuze te maken om als cadeau
mee te nemen. Zo wacht nog
‘de koe’, geschilderd tijdens de
MKZ-crisis op een nieuwe eigenaar. Wat dan overblijft, is voor
stichtingen die de opbrengst van
de schilderijen kunnen inzetten
voor hun goede doelen. Met deze
oproep nodigt Irene goede doelen
en stichtingen uit zich te melden.

Wandeling

De galerie bezoeken is wandelen
door haar leven, keurig ingedeeld
in de drie basiskleuren rood, geel
en blauw, waaraan ze de term
chakra verbindt. Chakra’s zijn
centra van geestelijke energie in
het menselijk lichaam die Irene
aan kleuren koppelt. Deze indeling zou haar in een keurslijf kunnen snoeren en zou haaks staan
op haar credo: ‘Ik wil vrij zijn en
die vrijheid op papier uit kunnen leven. Ik heb geen idee van
wat het gaat worden op dat doek.
Ik zet een streep en de verf leidt
mij wel verder. Ik laat me verrassen door de verf. Ik kan dan wel
zingen van blijdschap. Zingend
schilder ik dan. En als er momenten zijn dat ik het niet zie zitten
of als er niets uit mijn penseel
komt, schilder ik regenbogen.’
Die natuurverschijnselen ziet ze
op onverwachte momenten, zoals
toen ze fietsend naar huis ging
onder een regenboog. Of die ervaring op de begraafplaats. ‘Ik stond
op de begraafplaats, keek even
naar beneden en bij mijn voeten
zag ik een plas water met daarin
de weerspiegeling van de regenboog.’ Wie goed kijkt zal op sommige schilderijen iets van een regenboog terugzien.
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Overtekenen en abstract

Op de vraag hoe ze haar overzichtstentoonstelling zou willen
samenvatten, zegt ze: ‘Van overtekenen tot abstract.’
Irene herinnert zich tekenonderwijs op de basisschool, waar
het vooral ging om technisch
tekenen, ‘natekenen’. Dat tekenen zat er al vroeg in. Als ze met
haar moeder naar een museum
ging zei deze vaak: ‘dat kun jij
veel beter.’ Vanaf de mulo en de
is Irene geïnteresseerd in schilderen, vooral lijnen en kleuren.
Toch duurde het tot 1989 voor
ze begon te schilderen en lessen ging volgen bij Riet Bloem in
Apeldoorn. Tegenwoordig is ze
te vinden in atelier De Klaproos
van Joke Leune.
Van overtekenen is niets meer
terug te vinden. Ook landschappen en portretten hebben niet
haar belangstelling. Abstract,
naar het voorbeeld van haar inspirators Karel Appel, Picasso,
Kandinsky, dat is haar nieuwe
weg. Wie de invloed van deze
meesters op haar schilderijen
wil ervaren, zal met haar mee
moeten wandelen langs haar
schilderwerken. De bezoeker zal
beslist onder de indruk raken,
hij zal verrast worden als Irene
de term ‘verwasemen’ laat vallen, ‘verdampen’, dat wil zeggen:
de suggestie oproepen dat haar
figuren worden opgelost, beter
‘opgeslurpt’. Waarin ? In een regenboog? Kijk eens een paar minuten naar ‘Regenboogkinderen’
en je weet wat ze bedoelt.
Expositie: ‘De weg is het doel’ . Irene van Essen en Ton Posthumus
Galeriecafé
‘De
Statenhoed’
Kunstkring
Voorst
Dorpsstraat
11a,
Twello:
vrijdag van 15.00 - 18.00 uur zaterdag en zondag 14.00 - 17.00 uur

Brasserie Kriebelz gekozen
tot leukste restaurant
TERWOLDE.- Na een zeer spannende verkiezing van het leukste restaurant
van de gemeente Voorst is de einduitslag bekend. Er waren vijf restaurants
genomineerd. De gasten konden een stem uitbrengen en vier rapportcijfers
geven voor gezelligheid, service, prijs-/kwaliteitverhouding en persoonlijke
benadering. In de gemeente Voorst konden twee winnaars komen, namelijk
het restaurant met het hoogste gemiddelde cijfer en het restaurant met het
meeste aantal stemmen. Beide categorieën werden door Brasserie Kriebelz
gewonnen.
De verkiezing steunt zoals elk jaar een goed doel. Bij elke stem werd geld
gedoneerd aan Pink Ribbon. Pink Ribbon financiert projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van
borstkanker.
Het team van Brasserie Kriebelz is supertrots op het resultaat en wil alle
stemmers nogmaals hartelijk danken voor hun steun. Brasserie Kriebelz wil
dit samen met u vieren. Daarom wordt er tot 1 maart voor 19,95 euro een
viergangen keuzediner geserveerd. U wordt verzocht vooraf te reserveren.

Slaapfabriek Teuge in de prijzen
TEUGE.- Het jaar kan niet beter
beginnen voor Ontbijthotel De
Slaapfabriek. Voor hen kwam
het bericht dat ze, voor de tweede
keer, de Publieksprijs hebben gewonnen voor beste meeting- en
eventlocatie in de categorie S (tot
25 personen).
Het unieke concept van het exclusieve 4-sterren hotel wordt neergezet doordat het hotel beschikt over
twaalf eigentijdse design kamers elk
met een eigen wereldthema (slapen
in New York of Sydney) en heeft
tevens een prachtige ontbijt- en vergaderruimte. Omringd door luxe
en comfort gecombineerd met de
prachtige ligging in het landelijke
Teuge, waar letterlijk om de hoek
per fiets of te voet genoten kan worden van het Gelders Landschap. Al
zes jaar wordt De Slaapfabriek door
gasten van onder andere booking.
com gewaardeerd met een 9.1. Extra blij is de eigenaresse nu ze ook
als vergaderlocatie deze kroon voor
beste meeting- en eventlocatie heeft
ontvangen. Met deze waardering
hoopt Marjo Prigge-van der Lin-

den dat De Slaapfabriek bekender
zal worden als vergaderlocatie en/
of groepsaccommodatie en niet
alleen als B&B. Tijdens uw verblijf zal het u aan niets ontbreken.
Marjo verhuurt de locatie op basis
van, zoals zij zelf altijd zegt: “Een
soort legosysteem. Van complete
verzorging tot en met complete

zelfsupport. U geeft het maar aan!”
Aan het eind van een bijeenkomst
is het heerlijk vertoeven: bij mooi
weer op het terras en bij sneeuw bij
de haard en onder het genot van een
goed glas wijn neemt men de dag
nog even door om vervolgens de
volgende dag weer fris te beginnen.
www.deslaapfabriek.nl

Gunning groot onderhoud
Wilhelminabrug Deventer
REGIO.- Rijkswaterstaat heeft
het groot onderhoud aan de Wilhelminabrug Deventer voorlopig
gegund aan de combinatie Van
der Ende Infrastructure / Edilon)
(Sedra Contracting bv. De voorlopige gunning betreft schilder- en
herstelwerkzaamheden aan de
brug en het deels vervangen van
het betonnen brugdek. Met deze
werkzaamheden blijft de goede
kwaliteit van de brug behouden.
Zo kunnen mensen en goederen
ook in de toekomst vlot en veilig
hun bestemming bereiken.

Voorlopige gunning

Rijkswaterstaat heeft de combinatie Van der Ende Infrastructure /
Edilon)(Sedra Contracting bv geselecteerd als de economisch meest
voordelige inschrijver. Zij scoorde
overall het best op de verschillende
selectiecriteria, waaronder het beperken van hinder en de duur van
de afsluiting. De combinatie kan nu
aan de slag met de opstartfase. In
deze fase wordt aan hen gevraagd
de inschrijving te verduidelijken en
verder uit te werken. Als blijkt dat
de inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen, wordt het project officieel gegund. Dat is naar verwachting
eind maart.

Hinder

De werkzaamheden vinden plaats
in de periode mei tot en met december 2016. De afsluiting van de brug
vindt plaats in de zomermaanden
juli en augustus als er minder verkeer is te verwachten. Auto-, motoren vrachtverkeer ondervindt in ieder geval gevolgen van de afsluiting.
De exacte planning, de duur en mate
van hinder is eind maart bekend.
Rijkswaterstaat en gemeente De-

Nieuwe
prikposttijden
Gezondheids
centrum De Mölle
KLARENBEEK.- Met ingang van 1
februari 2016 wijzigen de prikposttijden in Gezondheidscentrum De
Mölle.
De nieuwe prikposttijden zijn:
dinsdag van 08.00 tot 09.00 en vrijdag van 10.00 tot 10.30 uur.

venter werken samen aan het groot
onderhoud. Rijkswaterstaat doet dit
vanuit zijn rol van brugeigenaar en
de gemeente Deventer vanuit haar
rol als eigenaar van de oostelijke
verbinding tussen de hoofdoverspanning en het land en haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder.

Meer informatie?

U kunt bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat
op 0800-8002 (maandag tot en met
vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur
en in het weekend en op feestdagen
van 10:00 uur tot 18:30 uur).

Groene lichten en rode codes
Het is altijd weer lastig op gang komen na de kerstvakantie. Die
laatste schaal oliebollen vermindert je startsnelheid aanzienlijk, het
vuurwerk galmt nog na in je oren (dit jaar hoorden we het zelfs in
Keulen donderen…) en zowel de sixpack uit de koelkast als die onder
je shirt zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. De sportscholen zijn
weer overvol, maar hou dat maar eens vol ná de eerste drie weken.
Gewoon maar weer aan het werk dus. Nou ja, gewoon…? Dat is het
eigenlijk nóóit in onderwijsland. Terwijl Noord-Nederland ijsvrijend
op straat schaatste en code rood als een ‘terreurdreiging light’ de
media beheerste, begonnen we op het Veluws College Twello met
‘code groen.’ Groen licht voor de nieuwbouw! Op woensdag 6 januari
werd officieel het bouwbord op het voormalig veilingterrein geplaatst.
Vanwege het onvoorspelbare weer werd besloten tot een hightech
event. In ‘De Kuil’ van onze school verzamelden zich allerlei genodigden
voor een (nieuwjaars)drankje en-hapje, terwijl een paar collega’s en
leerlingen ‘op locatie’ de daadwerkelijke onthulling van het bord gingen
uitvoeren. Na een aantal toespraken uit verschillende geledingen werd
een livestream beeldverbinding tot stand gebracht met het voormalig
veilingterrein. Licht gespannen tuurden we op het scherm en dáár
was het! ‘Hello from the other side!’ Het voelde een beetje als het zien
van de eerste stappen op de maan. ‘Ground control to major Tom…’
(R.I.P. DB) Zo zagen we in De Kuil ‘live’ het doek vallen voor het Veluws
College Twello. In dit geval letterlijk en niet figuurlijk…!
Mooie start van het nieuwe jaar, het mag gezien worden in Twello:
We gaan bouwen! Het wordt prachtig, we kijken ernaar uit!
Intussen proberen we er in het oude gebouw natuurlijk nog wel een
glamoureuze tijd van te maken.
Op vrijdagavond was het alwéér ‘code rood’, maar nu omdat de rode
loper uitgelegd werd voor het jaarlijkse gala. Georganiseerd vóór
en dóór de bovenbouw. Ook hier mocht iedereen gezien worden! In
schitterende, passende, stijlvolle en vaak verrassende creaties werden
onze leerlingen in luxe limo dan wel agrarische grijper afgeleverd. Wat
prachtig om iedereen zo te zien! Aan het eind van de avond waren
de meeste hoge hakken alweer verwisseld voor laagbouwschoeisel
(gelukkig hebben we de foto’s nog) en ‘sneakte’ iedereen na een
geweldig feest weer de Twellose nacht in. ‘Out of the glamour, into the
real life’. Komende week alwéér code rood: toetsweek…
Veel succes allemaal!

Bert Jansen
Docent Veluws College Twello

Veluws College Twello
mavo en onderbouw havo, vwo
Hietweideweg 20
7391 XX Twello
T: 0571-271561
www.veluwscollege.nl
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Voorst Wereldwijd.
Deze rubriek is bestemd voor kerken, verenigingen, politieke
partijen, particulieren die iets te melden hebben dat de grenzen
van de gemeente Voorst overstijgt of dat betrekking heeft op kerkelijke, religieuze en spirituele zaken. Ideeën, suggesties, bijdragen naar info@voorsternieuws.nl
Ontwikkelingssamenwerking, voor- en tegenargumenten, deel 2.

En toen had niemand
meer muskietennetten

Het schoolgebouw is niet zo interessant, de leermiddelen wel., Op
de foto leerlingen met hun nieuwe computers in een dorp in Thailand, vlakbij de grens met Myanmar.
‘Doodlopende hulp’ heet het boek
van de Zambiaanse econome
Dambisa Moyo. Met de dreigende
ondertitel: `waarom ontwikkelingshulp niet werkt, en wat er
dan wel moet gebeuren.’ Het boek
handelt over Afrika en over de
miljarden die gegaan zijn naar die
landen.
Moyo zegt bikkelhard: ‘de armste
landen worden alleen maar armer.
Ontwikkelingshulp die afgelopen
jaren richting Afrika gegaan is,
lijkt niet geholpen te hebben: de
armste landen zijn alleen maar
armer geworden. Die hulp is de
belangrijkste oorzaak van alle ellende’.
In ‘De Crisis karavaan. Achter
de schermen van de noodhulpindustrie’ zegt journalist Linda
Polman: ‘de humanitaire hulpverlening is een industrie geworden
waarin organisaties met elkaar
strijden om een zo groot mogelijk
aandeel. Miljarden euro’s gaan er
jaarlijks in om. En ze gaan maar
door met helpen, ook als strijdende partijen hun geld en goederen rechtsreeks laten verdwijnen
om de oorlogskassen te spekken.’
Harde en duidelijke taal die beide
auteurs staven met hun onderzoeksresultaten.

De Wereldbank

En zij niet alleen. De Wereldbank wil in 2030 minder dan 3
procent extreem arme mensen in
de wereld. En volgens hun president Jim Yong Kim moet dat lukken. ‘Nee’, zegt Richard Bluhm,
die vorig jaar promoveerde aan
de universiteit van Maastricht op
een studie naar de ontwikkeling
van extreme amoede in de wereld.
‘India en China zorgden voor beter cijfers over de armoede daling.
Maar China zit nu ook in de problemen.’
We moeten ons zo langzamerhand
achter de oren krabben en proberen beter vat te krijgen op wat
hulp nu echt inhoudt. Wat hierboven vemeld staat kan niet worden
afgedaan met ‘ja, maar dat geldt
voor regeringen en grote interna-
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tionale ngo’s (niet-gouvernementele organisatie).’
Nog twee voorbeelden hoe het niet
moet.
Sierra Leone. Boerin Koroma is
niet alleen het land kwijt waarop
ze haar eigen voedsel verbouwde,
maar moet ook meer betalen voor
voedsel op de lokale markt. Oorzaak: een nieuwe suikerplantage
voor het winnen van brandstof en
die de boeren van hun landbouwgrond verjoeg.(Deze plantage is
aangelegd met Nederlandse subsidie).

Bono

Een kleine fabriek in muskietennetten in Zambia met tien mensen
in dienst kon de vraag niet aan.
Bono, de schatrijke Ierse popzanger hoorde ervan en zorgde dat de
hele regio muskietennetten kreeg.
De kleine fabriek ging failliet en
behalve de tien werknemers hadden ook hun gezinnen en verdere
familie geen eten. Vijf jaar later
waren die muskietennetten versleten. Nu had niemand meer muskierennetten.
Moyo
eindigt
haar
boek
met:Afrika’s ontwikkelingsimpasse vraagt om een nieuw bewustzijnsniveau, een grotere mate van
innovatie en een forse dosis eerlijkheid over de vraag wat werkt
en wat niet als het om ontwikkeling gaat. Want zeker is: afhankelijk zijn van hulpverlening heeft
niet gewerkt. Laten we die cyclus
stopzetten.’

Ophouden dan maar?

Een maatschappelijk werker in één
van de landen van zuidoost-Azië
zei eens tegen mij:‘Mooi hoor, al
die tehuizen voor zwerfkinderen
of dat bouwen van schooltjes.
Zorg voor werkgelegenheid en onderwijs.’ Met dat laatste bedoelde
hij niet de gebouwen, maar goed
opgeleide onderwijzers en schoolmateriaal .
Bron: My world 7 febr.2014 interview met ontwikkelingsdeskundige Sara Kinsbergen.

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

Wijnholds Optiek breidt oogzorg uit
TWELLO.- Wijnholds Optiek staat
voor kwaliteit in oogzorg door
vakkundige metingen (optiek),
ooggezondheidsonderzoek (optometrie) voor bijvoorbeeld brilvervangende chirurgie en contactlenzen. Met ingang van januari komt
daar een nieuw specialisme bij:
orthoptie.
Soms geeft een gewone oogmeting
niet voldoende informatie over afwijkingen van het oog. Dit kan zijn
als er een verminderde samenwerking is tussen beide ogen of als er
sprake is van oogstandsproblematiek. Ook is het voor jonge kinderen
(en sommige volwassenen) vaak
moeilijk bij een oogmeting aan te geven of zij met een bepaalde sterkte
beter of slechter zien. Dit kan ook
voor mensen met een verstandelijke
beperking zo zijn. Orthoptie kan dan
uitkomst bieden. Orthoptie is de leer
van afwijkingen in de oogstand, de
beweeglijkheid van de ogen en de
samenwerking tussen de ogen. De
orthopist onderzoekt en behandelt
klachten en problemen op het gebied
van scheelzien, een lui oog, dubbelzien, oogbewegingsstoornissen,
ver- en bijziendheid en cilindrische
refractie-afwijkingen bij kinderen, en
specifieke hoofdpijn- en leesklachten. Ruth Boer-van der Linden is al
bijna 20 jaar als orthoptist werkzaam
in ziekenhuizen in binnen- en buitenland. Vanaf januari 2016 is zij
ook aan Wijnholds Optiek in Twello
verbonden. ‘We zijn ervan overtuigd
dat zij goed in ons team past,’ vertelt
Marieke Wijnholds desgevraagd. ‘Ze
heeft echt liefde en passie voor haar
vak en een enorme vakkennis. Ze
houdt ervan goed uit te diepen waar

klachten vandaan komen en vindt
het een uitdaging er een oplossing
voor te vinden.’ Ruth Boer heeft er
zin in om ook bij Wijnholds Optiek
te gaan werken. ‘Het is heel laagdrempelig. Je kunt zo even de winkel binnen lopen om een afspraak te
maken en er zijn geen lange wachttijden. Er is meer tijd voor de klant
bij een uitgebreid onderzoek, maar
ik kan ook even een korte screening
doen als daar vraag naar is.’ Betekent
dit dan dat klanten van Wijnholds
Optiek niet meer worden doorverwezen naar de orthoptist in het zieken-

huis? ‘ Nee’, zegt Ronald Wijnholds
beslist. ‘We willen onze klanten de
keuze bieden waar en door wie ze
hun orthoptisch onderzoek laten uitvoeren. We hebben altijd prettig samengewerkt met oogheelkunde in de
ziekenhuizen en willen dit ook zeker
blijven doen. Ook is de klant niet verplicht om bij ons de bril aan te schaffen als het orthoptisch onderzoek bij
ons in de winkel heeft plaatsgevonden. Maar we hebben natuurlijk wel
een hele mooie collectie monturen
met ook veel toffe kinderbrillen die
zeker het bekijken waard zijn.’

Kansen vergroten om werk te vinden
STEDENDRIEHOEK.- Goed opgeleide oudere werkzoekenden in de
Stedendriehoek kunnen vanaf 18 januari hun kansen op werk vergroten. Dan start netwerkvereniging TalentPlus een nieuwe afdeling in de
Apeldoorn. TalentPlus boekt in heel Nederland goede resultaten met
zijn werkwijze: maar liefst 66 procent van de leden vindt weer betaald
werk.
TalentPlus is een landelijke vereniging voor en door hoger opgeleide werkzoekenden vanaf 45
jaar. In wekelijkse werkbijeenkomsten doorlopen de leden een
trainingsprogramma om hun vaardigheden te verbeteren. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn netwerken en het gebruik van social

media, zoals LinkedIn en Twitter.
De wekelijkse bijeenkomsten zorgen
er ook voor dat de leden de moed
erin houden. De werkbijeenkomsten
vinden plaats op maandagochtend
bij Phoenix op het Zwitsalterrein in
Apeldoorn. Het lidmaatschap kost
tien euro per maand. Een goed voorbeeld is de afdeling Arnhem van Ta-

lentPlus. In december vonden vier
leden weer betaald werk. Sommigen
van hen zochten al meer dan drie
jaar naar een nieuwe baan. “Mijn
kansen op werk stegen vooral toen
ik mijn netwerkvaardigheden verbeterde door het programma van TalentPlus”, zegt Pieter van Genderen,
die na vier jaar perfect passend werk
vond. Voor meer informatie: bel met
de initiatiefnemers Volkert Bultsma
en Kees van Ginneken, tel. 06 34 56
49 10. U kunt ook een bericht sturen naar: apeldoorn@talentplus.nl.
Voor meer informatie over TalentPlus: www.talentplus.nl.

Informatieavond Gelre Ziekenhuis
REGIO.- Op dinsdag 26 januari houden Stichting Hematon en Gelre ziekenhuizen een informatieavond over multipel myeloom in Gelre Apeldoorn. Deze avond wordt georganiseerd voor patiënten met multipel
myeloom, partners, familieleden en andere belangstellenden. De ontvangst is vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis. Aanmelden is verplicht
en kan via www.gelreziekenhuizen.nl/infoavond-multipelmyeloom.

Wat is multipel myeloom?

Multipel myeloom (voorheen: ziekte
van Kahler) is de ongecontroleerde
groei van kwaadaardige plasmacellen
in het beenmerg en is een ongeneeslijke vorm van beenmergkanker. Plasmacellen zijn witte bloedcellen. Bij
multipel myeloom groeit één soort
plasmacel ongecontroleerd. Door de
massale groei kunnen normale plasmacellen zich niet goed ontwikkelen.
Daardoor zijn de normale antistoffen

in het bloed vaak verlaagd en kunnen onvoldoende gezonde andere
bloedcellen worden aangemaakt. Dit
geeft bijvoorbeeld problemen van
vermoeidheid door bloedarmoede,
verhoogde kans op infecties en botproblemen (zie kanker.nl).

Diagnose en behandeling

Om 19.30 start internist-hematoloog
Cees Schaar met een presentatie
over symptomen, diagnose en be-

handelingsmogelijkheden van multipel myeloom. Vervolgens vertelt
Kelly Dollenkamp-Eimers, physician assistant oncologie, hoe de
voorlichting en behandelingen zoals
chemotherapie en autologe stamceltransplantatie verlopen en welke
zorgverleners daarbij betrokken zijn.
Een vrijwilliger van Stichting Hematon vertelt tenslotte wat deze patiëntenorganisatie voor bloedkanker,
lymfklierkanker en stamceltransplantatie doet en voor patiënten kan
betekenen.
Tot de avond om 21.00 uur sluit, is
er veel ruimte voor vragen, uitwisselen van ervaringen en contact met
elkaar, zowel plenair als bij de informatietafel van Stichting Hematon.

Tien-over-Rood-toernooi
OOSTERHUIZEN.- In het dorpshuis van Oosterhuizen wordt dit
jaar voor de 22ste keer het jaarlijkse Tien-over-Rood-biljarttoernooi gehouden.
De voorrondes zijn van maandag 22

tot en met donderdag 25 februari.
Aansluitend is op vrijdag 26 februari
de kwart-, halve- en finale. Aanvang
van alle avonden is om 19.00 uur.
Op zaterdagavond 27 februari is er
voor de sponsor ondernemers een
mini tien-over-rood-toernooi.

Inschrijven voor het tien-overrood-toernooi kan bij de heer Henk
Quack, tel. 055 542 47 38 (uitsluitend tussen 18.00 en 20.00 uur) of
per e-mail elizabeth28121944@
live.nl. Het inschrijfgeld bedraagt
vijf euro per persoon.
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Even voorstellen:
Dorpscontactpersonen
gemeente Voorst
In deze editie van onze column willen we u verder kennis laten
maken met het team achter Voorst Actief. Nadat vorige maand
de buurtsportcoaches aan u werden voorgesteld is het deze
maand de beurt aan de Dorpscontactpersonen (DCP) die in vijf
dorpskernen zijn aangesteld.
Mary Vlassak is beleidsmedewerker zorg en welzijn bij de gemeente
Voorst en coördineert de inzet van de DCP. Ze stimuleert de belangenorganisaties tot inzet van een DCP en ondersteunt de initiatieven
van de DCP. Dit gebeurt onder andere door informatie te verstrekken over de subsidiemogelijkheden, door gesprekken te voeren over
de mogelijke rol van de DCP, door uitwisseling van ervaringen van
bestaande DCP elders in Nederland en door bij initiatieven een verbinding te maken met het gemeentelijk beleid en uitvoering. Ze doet
voorstellen aan de DCP voor thematische en actuele onderwerpen.
Anita de Jong is DCP voor het dorp Voorst. Op dit moment is ze
samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen bezig met een leefbaarheidsonderzoek. De ruimtelijke ontwikkelingen die Voorst
op dit moment raken, zoals de aanleg rondweg en herinrichting
Rijksstraatweg vragen om extra inzet. Voorst moet beter op de
kaart worden gezet, een nieuwe ondernemersvereniging en recreatieve ideeën worden aangejaagd en door haar worden veel
sociale verbindingen gemaakt en versterkt om daarmee de leefbaarheid van het dorp Voorst voor de toekomst te vergroten.
Gé Lenselink is DCP in Wilp en ontwikkelt activiteiten voor het dorp
Wilp. De plannen voor 2016 zijn o.a. het opzetten van de hulpdienst
“Wilp Helpt” en het organiseren van activiteiten in en rond het
Dorpshuis. Gé probeert de samenwerking tussen de verschillende
organisaties in Wilp te bundelen en werkt aan een betere communicatiestructuur in het dorp.
In Klarenbeek zijn twee DCP aangesteld, namelijk Roy Zweverink en Ingrid Wolters. Als DCP zijn zij altijd op zoek naar de
verbinding tussen individuen en verenigingen. De belangrijkste
doelstelling voor hen is Klarenbeek een leefbaarder dorp te laten
zijn. De afgelopen jaren hebben de Klarenbekers - jong en oud
- kennis kunnen maken met verschillende sporten, is er een vakantiespeelweek georganiseerd en zijn zij nadrukkelijk betrokken
bij het ontwikkelen van het MFC als dorpshuis. Ook is de Klarenbeekse Vrijwillige Hulpdienst Helpende Handen opgezet. Met
de aanstelling van een Hulpcoördinator hoopt men in te kunnen
spelen op zoekvragen op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast worden er met verschillende vrijwilligers en partijen grote
en kleine activiteiten in het dorp georganiseerd, waaronder de
Winterwandeling op 30 januari waarin natuur en cultuur centraal
staan.
Anita Huisman is DCP voor de kernen Posterenk en Bussloo. Zij wil
de (samen)leefbaarheid in deze kernen versterken. Ze doet dit door
kleine en grote activiteiten te organiseren, samen met de werkgroepen en inwoners, op het gebied van bewegen, welzijn en veiligheid.
Enkele voorbeelden hiervan zijn de wekelijkse wandelgroep op de
maandagmorgen en in de zomer het samen fietsen. Ook is ze een van
de initiatiefnemers van de wandel 4-daagse van Posterenk, Wilp en
Bussloo in samenwerking met Zozijn. Er zijn enkele seniorenmiddagen georganiseerd en er is een werkgroep Welzijn. Tevens brengt
ze per kwartaal een nieuwsbrief uit. Posterenk is genomineerd voor
de prijs “Kern met Pit” 2015 en op 12 maart wordt een gezamenlijke
NL-Doet klusdag georganiseerd.
De functie van DCP in Teuge is op dit moment vacant. Doelstelling
van de DCP in Teuge is het zorgen voor verbinding tussen jong en
oud. In 2015 zijn er inloopochtenden georganiseerd voor de inwoners van het dorp en bestaande activiteiten blijvend gestimuleerd.
2016 biedt ruimte voor het ontplooien van nieuwe initiatieven. Zo is
10 januari 2016 gestart met een terugkerend hardloopevent in Teuge,
‘Teuge Runs 4 Life’.
Wilt u in contact komen met één van de Dorpscontactpersonen of
hebt u andere vragen? Kijk op www.voorstactief.nl onder het kopje
‘Belangenverenigingen’ -> Dorpscontactpersonen.
Deze column, in het kader van Voorst Actief, krijgt maandelijks een
plek in het Voorster Nieuws. Mocht u als aanbieder denken een leuke
bijdrage hiervoor te hebben dan nodigen wij u van harte uit contact
op te nemen via info@voorstactief.nl. Uiteraard kunt u hier ook terecht met al uw vragen over Voorst Actief.
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SPORT

Sportprogramma
Voetbal
Voorwaarts

Vrijdag 15 januari
Zaalvoetbal in Jachtlust
21.30 Voorwaarts 1-Beekbergen 1
20.30 Voorwaarts 4-F.A.Z. 5

Cupa Wilp

Zondag 17 januari
14.00 Orderbos 1-Cupa Wilp 1

Sporthal Jachtlust
Donderdag 14 januari:

19:00 – 23:00 volleybal competitie
SV Voorwaarts

Vrijdag 15 januari:

20:30 – 22:30 KNVB zaalvoetbal
competitie SV Voorwaarts
21:30 – 22:30 Voorwaarts heren 1 –
Beekbergen heren 1

Zaterdag 16 januari:

10:15 – 12:00 handbal competitie
jeugd SV Voorwaarts

14:00 – 19:00 volleybal competitie
SV Voorwaarts
19:30 – 22:00 handbal competitie
SV Voorwaarts
19:30 – 20:45 Vooraarts handbal dames 1 – Kwiek dames 2

Zondag 17 januari:

11:00 – 14:30 handbal competitie
SV Voorwaarts

Sporthal Zuiderlaan:
Vrijdag 15 januari:

19:30 – 21:30 KNVB zaalvoetbal
competitie SV Twello

Zaterdag 16 januari

13:15 – 16:45 Basketbal competitie
SV Twello jeugd
17:00 – 20:00 Pupillen jeugdvoetbal

Badminton toch weer in trek
TWELLO.- Waar het dit jaar aan
heeft gelegen is onbekend, maar afgelopen zaterdag werd de open dag
van Badmintonclub (BC)-Twello
bijzonder goed bezocht. Veel bezoekers hadden de vooraankondiging
in deze krant zien staan of werden
aangetrokken door de aantrekkelijke actie-foto die bij het artikel
stond (gemaakt door Harry Zwiers,
Nijbroek). Het blijkt er bij de BC
inderdaad veel actiever aan toe te
gaan dan campingtonnen, waarmee
de badmintonsport nog wel eens
wordt verward. Gelukkig hadden

de meesten hun sportschoenen bij
aankomst in de tas, zodat direct
“gevoeld” kon worden hoe het is
om binnen de lijnen (en over het
net) te slaan. Degenen die al eerder
hadden gespeeld en nu eens bij de
BC kwamen kijken, konden al een
behoorlijk shuttletje meeslaan. Tussendoor was er voor de bezoekers,
onder het genot van een hapje en
een welverdiend sapje, gelegenheid om vragen te stellen. De open
dag was in de kleine zaal, omdat
in de grote hal een volleybalwedstrijd werd gespeeld. Maar via het

toestellenhok kon men toch even
zien dat hier negen prachtige badmintonbanen liggen waar we wekelijks gebruik van maken. Indien
u wel van plan was om te komen,
maar toch niet bent geweest, geen
nood! U kunt op maandagavond altijd komen kijken bij BC-Twello in
sporthal “de Jachtlust”. Vanaf 20.00
uur in de Multizaal en vanaf 21.00
uur in de grote zaal. De hele maand
januari gratis meespelen, dus direct
de sportschoenen meenemen. Meer
weten? Kijk op www.bctwello.nl ,
daar vindt u alle informatie.
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Met vriendelijke groet,
Team Voorst Actief

@VoorstActief

Twelloseweg 79 | Terwolde | 0571-292056 | www.marismode.nl
Voorst Actief
Vraag naar de voorwaarden, uitgezonderd basics, accessoires en nieuwe collectie.
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Jeroen Rutgers wint 28e
Terwoldse klaverjasmarathon

Hendrik Jansen en Gerrit Nieuwenhuis in actie
tijdens klaverjasmarathon.
TERWOLDE.- Zaterdag werd er
wederom fanatiek maar sportief gestreden in het clubhuis van de SV
Terwolde. Immers, de traditionele
klaverjasmarathon van de SV Terwolde, van 09:00 uur tot 21:00 uur,
stond op menig (kaart) kalender.
Henk klein Lankhorst (heudel)
moest dit jaar zijn titel verdedigen
hetgeen hem niet lukte want de
winnaar van vorig jaar bleef dit jaar
slechts steken op de 30e plaats. De
52 deelnemers aan deze 28e kaartmarathon hebben er met z’n allen
wederom een fantastische happening van gemaakt. Alle deelnemers
waren super gemotiveerd en gingen
sportief voor de hoogste eer. Voor de
club Terwolde is de klaverjasmarathon een jarenlange traditie en tevens een mooie activiteit voor in de
winterstop. Vanuit de kantine had
een ieder dan ook een prachtig uitzicht over de mooie groene velden.
Buiten scheen een flauw zonnetje
en binnen straalden de vele deelnemers. In totaal hebben de deelnemers 15 rondes gekaart. Het was een
nek aan nek race waarbij de nummer
1 en 2 van de uiteindelijke uitslag
steeds om de beurt aan kop stonden.
De computer maakte overuren om
alle scores op te tellen en uiteindelijk kan er maar één winnen.
Winnaar Jeroen Rutgers behaalde dit
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jaar in totaal 26.208 punten hetgeen
een gemiddelde was van 1747 punt
per ronde. Vorig jaar had de winnaar een gemiddelde van 1756 punt
en in 2014 was het gemiddelde van
de winnaar 1764 punt. Namens een
ieder Jeroen nogmaals gefeliciteerd
met deze prachtige overwinning en
de eeuwige roem en aan jou de eer
om volgend jaar de titel met verve
te verdedigen. Hetgeen geen makkelijke opgave is.
De top 8 van het klassement volgen
hieronder en de poedelprijs werd dit
jaar opgeëist door D. Donk Marlin
met een gemiddelde van 1384 punt.

Uitslag Klaverjasmarathon SV
Terwolde 2016

1. Jeroen Rutgers, 26.208 punten, gemiddeld 1747 punten
2. W. Broeksema, 26.096 punten, gemiddeld 1740 punten
3. W. Wolters, 25.421 punten, gemiddeld 1695 punten
4. Karel Hogeboom, 25.174 punten,
gemiddeld 1678 punten
5. G. Bouwman, 25.094 punten, gemiddeld 1673 punten
6. Henk Berends, 25.089 punten, gemiddeld 1672 punten
7. Emiel de Weerd , 24.875 punten,
gemiddeld 1658 punten
8. H. Rens, 24.668 punten, gemiddeld 1645 punten

Nieuwjaarsklaverjassen SP Teuge

Rabobank en VHC Twello verlengen
sponsorcontract
TWELLO.- De Rabobank is al vanaf
de oprichting van VHC Twello een
zeer trouwe hoofdsponsor. Afgelopen donderdag ondertekenden namens Rabobank Apeldoorn en omgeving directeur bedrijven Edwin
Boekhorst en namens VHC Twello,
voorzitter Luuk van de Poel en bestuurslid Anita Merks een nieuw
sponsorcontract. Beide partijen zijn
zeer verheugd met deze verlenging.
Luuk van de Poel: “ Wij zijn enorm
trots en blij dat Rabobank Apeldoorn en omgeving ons de komende
jaren blijft ondersteunen als hoofdsponsor. We zien het als teken van
vertrouwen en een vorm van waardering voor onze goede samenwerking. Het is fijn dat in tijden dat de
sponsorgelden onder druk staan
en sponsorcontracten niet als vanzelfsprekend verlengd worden Rabobank Apeldoorn en omgeving al
bij het eerste evaluatie gesprek aan
heeft gegeven door te willen gaan
met sponsoring van VHC Twello. De
komende jaren gaan we weer met elkaar verder als partners. Gezien de
toekomstplannen van VHC Twello is
dat een mooie gedachte.” Directeur
bedrijven Edwin Boekhorst vult aan:
Sponsoring is voor ons een vorm

van samenwerking, waarbij twee
partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. In deze tijden van onder
druk staande sponsorgelden is het

belangrijk om die samenwerking
breed op te zoeken. We kijken uit
naar een sportief partnership voor
de komende drie jaar.

Teuge Runs4life
TEUGE.- Na een wekenlange voorbereiding was het zondag dan eindelijk zover... TeugeRuns4Life.
Algemeen Belang Teuge & De Slaapfabriek hadden in samenwerking
met AV’34 het hele parcours uitgezet
en alles tot in de puntjes geregeld.
Het doel is om hiervan een jaarlijks
terugkerend evenement te maken en
elk jaar geld in te zamelen voor een
goed doel (lokaal of landelijk).
Om 11.00 uur stonden de kinderen
uit Teuge en omstreken er helemaal
klaar voor. Nadat het startschot werd
gegeven door burgemeester Penninx, begonnen zij allemaal 500 meter of iets later 1 kilometer te rennen
voor het goede doel. Aangemoedigd
door vele toeschouwers brachten zij
samen geld binnen voor de nieuwe
moestuin voor Teuge. Na afloop van
de 2 kortere afstanden werden de
winnaars gehuldigd door de burgemeester en beloond met gesponsorde prijzen van bedrijven uit de regio.
Om 11:45 uur ging de 5 km van start,
iets later gevolgd door de ervaren
renners die de 10 km zouden lopen.
Met veel plezier en het goede doel in
gedachten, slaagden bijna 150 renners erin hun afstand te volbrengen.
Nadat de laatste loper binnen was,
de winnaars van deze afstanden
waren gehuldigd en iedereen zich
tegoed deed aan diverse versnaperingen, kon de eindstand worden
opgemaakt. Tot nu toe: een geweldig
resultaat!

Uitslagen:

500 meter:
1e plaats Rowan Witteveen, Apeldoorn
2e plaats Ingmar Witteveen, Apeldoorn
1000 meter:
1e plaats Tim Halkes, Apeldoorn
2e plaats Lynn Oosterhuis, Apeldoorn
5 km dames:
1e plaats Wendy Vermeer, Apeldoorn
2e plaats Irma Holtman, Apeldoorn
3e plaats Floor Halkes, Apeldoorn
5 km heren:

1e plaats Eelke Nuijten, Apeldoorn
2e plaats Niels Keijzers, Apeldoorn
3e plaats Tim Berends, Apeldoorn
10 km dames:
1e plaats Anke Harbers, Bornerbroek
2e plaats Marloes Pol, Deventer
3e plaats Jacolien Harbers-Vukkink,
Teuge
10 km heren:
1e plaats Bjorn van Ekeren, Twello
2e plaats Mandito Hulsebos, Deventer
3e plaats Mark Pantus, Apeldoorn
Meer uitslagen : www.uitslagen.nl
(Teuge Runs 4 Life)

Nieuwjaarsreceptie Tennisclub Teuge

Remco Uenk en Marcel Smaling met de vleesschotel
TEUGE.- Afgelopen zaterdag werd er fel gestreden in de kantine op sportpark de Dulmer tijdens het Nieuwjaarsklaverjassen. Velen hadden zaterdagmiddag 9 januari geblokt in hun agenda voor dit jaarlijks terug kerende evenement. Maar liefst 36 enthousiaste koppels speelden mee en zorgden voor
een super gezellige kaartmiddag. De organisatie had alles tot in de puntjes
verzorgd. Zelfs de prijsuitreiking, met Theo Berenschot als speaker , was een
show op zich! Remco Uenk en Marcel Smaling gingen er uiteindelijk met de
hoofdprijs vandoor.

TEUGE.- En zo zit er weer een jaar op.
Bij Tennisclub Teuge een jaar met veel
leuke en mooie toernooien. In 2015
is het ledental licht gegroeid en zijn
weer veel leden actief geweest om
deze mooie club draaiende te houden.
Ook voor 2016 is er weer een mooi en
uitdagend activiteitenprogramma in
de maak. Dit programma wordt binnenkort aan de leden toegestuurd.
Het eerste toernooi is het Davis Cup
toernooi dat binnenkort staat te beginnen. Aanstaande vrijdag is er weer de
gezellige nieuwjaarsreceptie. Vanaf
20.00 uur zijn alle leden en sponsoren van harte welkom op ons mooie
tenniscomplex. We blikken dan terug
op het oude jaar en kijken vooruit
naar wat de tennisclub haar leden in
2016 te bieden heeft. En dat is weer

Nieuwjaarsreceptie tennisclub Teuge
heel wat! Heel veel goede voornemens voor het nieuwe jaar heeft de
tennisclub op haar programma staan.
En dat alles natuurlijk onder het ge-

not van een drankje, een hapje en een
(hopelijk) nog verse oliebol. Dus: aanstaande vrijdag vanaf 20.00 uur in ons
clubgebouw. Komt allen!

Woensdag 13 januari 2016
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Voetbalmeiden naar prestigieus
Amerikaans toernooi
REGIO.- Op het internationaal vermaarde voetbaltoernooi The International Girls Cup in Dallas, Verenigde Staten, komt eind maart een
Oost-Nederlands team in actie. Naast
internationaal bekende clubs als bijvoorbeeld het Engelse Arsenal, maken ook dertien Nederlandse meiden
hun opwachting. De dames, allemaal
jonger dan achttien jaar, spelen bij
SC Klarenbeek, Victoria Boys en Be
Quick 28. Manager van het team
is Lydia Zwier. Vol trots vertelt zij
over het aanstaande toernooi. “Hier
mag je als team alleen heen als je
een uitnodiging krijgt. Die hebben
wij gekregen via Leoni Blokhuis
van Flowsports, spelerszaakwaarnemer van veel oranjeleeuwinnen
en betaald voetbal speelsters.” In de
Verenigde Staten staat vrouwenvoetbal er beter voor dan in Nederland.
“Aan de andere kant van de oceaan staat vrouwenvoetbal helemaal

niet achter herenvoetbal. Die twee
bestaan gewoon los van elkaar. In
Nederland is dat helaas nog vaak
anders”, zegt Zwier. “Deelname aan
het toernooi in Dallas zal onze voetbalmeiden en hun sport hier een
flinke boost geven. En er wordt ter
plaatse gescout door colleges in de
VS die beurzen te vergeven hebben.
Er staat heel wat op het spel dus.”
De dertien Nederlandse voetbalsters
spelen niet meer in een districtsselectieteam van de KNVB, omdat
die organisatie op districtsniveau
geen selectieteam meer heeft voor
de meiden. Daarom heeft de Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal
Nederland de beloftencompetitie
021 Oost ondersteund vanaf de oprichting. Vanuit die competitie zijn
de speelsters geselecteerd, deelname
aan dit prestigieuze internationale
toernooi is de ‘kers op de taart’. Om
de beloftencompetitie 021 tot volle
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wasdom te laten komen, werken
verenigingen in het ideale geval regionaal samen om te komen tot regioselecties. Zwier: “De kwaliteit van
speelsters en het vrouwenvoetbal in
Oost Nederland worden in dat geval
in volle potentie ontwikkeld. Het is
goed mogelijk dat er dan vaker Nederlandse teams naar zulke prestigieuze toernooien af kunnen reizen.”
Het enthousiaste team kan naar Dallas door de hulp van een aantal sponsors. Zo sponsort Victoria Boys onder
andere het inschrijfgeld van haar
leden en doen Special Kind en het
Belgische merk Patrick dat voor alle
kleding en materialen. Sponsoren die
zich willen verbinden aan de ‘opkomende markt’ die vrouwenvoetbal is,
zijn altijd welkom. Bijvoorbeeld voor
sponsoring van verzorgingsmaterialen of vervoers- en verblijfkosten. Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht bij Lydia Zwier op 06-54331922.

Voorwaarts gaat voorwaarts
TWELLO.- Het clubgebouw van Voorwaarts was op zondag 3 januari
bomvol. Het was dan ook super gezellig tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de omnivereniging aan De Laene in Twello.

waarts als door de Gemeente zelf.
Penninx: “Ook wij als gemeente
moeten samen met de burgers kijken
naar het doel wat we willen bereiken en dan pas naar hoe dat doel
bereikt kan worden, waarbij we ons
niet al vooraf laten remmen door de
regels of bureaucratie”.

Voorwaarts

Na afloop van het officiële gedeelte
werd er nog gezellig nagepraat en geborreld. Voorwaarts gaat ook in 2016
voorwaarts.

Stevo – Eurobottle/Voorwaarts
TWELLO.- Afgelopen zaterdag
stond voor de dames van Eurobottle/Voorwaarts de eerste competitiewedstrijd van 2016 op het programma tegen Stevo uit Geesteren.
Na de winst afgelopen woensdag in
de regionale bekerfinale tegen Wijhe
moest de knop nu weer om en het
vizier weer op de competitie.
Stevo speelt, net als Voorwaarts, dit
seizoen voor het eerst in de 2e divisie, maar zij hebben helaas nog geen
punten gehaald. Dat ze wel degelijk
kunnen handballen blijkt wel uit diverse uitslagen tegen goede ploegen,
waarbij ze dan net met één doelpunt
verschil verliezen. Op papier leek
het misschien een makkelijke wedstrijd: de koploper tegen de nummer laatst, maar het was duidelijk
dat Voorwaarts deze wedstrijd nog
niet zomaar gewonnen had. Stevo
begon de wedstrijd goed en nam al
snel een 2-0 voorsprong. Voorwaarts
reageerde hier echter goed op en na
10 minuten stond er een 5-5 stand
op het scorebord. Vanaf dat moment
nam Voorwaarts het initiatief over
en werd er langzaam aan een voorsprong gewerkt. En werken was het,
want ondanks dat de voorsprong bij
rust 18-10 was, voelde het absoluut
niet als een makkelijke wedstrijd. De
beleving binnen het team was goed
en met vlagen vielen de doelpunten
gemakkelijk, maar Stevo speelde
een prima wedstrijd.
De eerste tien minuten van de tweede
helft begonnen beide teams scherp
en werden er over en weer snelle

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER Winkelcentrum Colmschate

1000 jaar aan jubilarissen

Voorwaarts huldigt tijdens de
nieuwjaarreceptie haar jubilarissen.
Dit jaar maar liefst 32 leden:
Bij de afdeling Handbal twee 25 jarige jubilarissen: Liduine Ebbers en
Marloes van Bussel.
Bij de afdeling Volleybal drie 25 jarige jubilarissen: Ingrid van der oord,
Guido Leerkes en Dick Buyink.
Bij de afdeling Voetbal maar liefst 27
jubilarissen:
25 jaar è Paul Diks, Marcel Spijkerbosch, Martin Blanken, Wim Bosch,
Leon Haarman, Harold Hafkamp,
Patrick Keurntjes, Jeroen voor ’t
Hekke, Hans Haagen, en Maik Roerdink.
40 jaar è Harrie van Schooten, Jan
Logtenberg, Bé de Wilde, Willem
Mentink, Robert Poll, Ron Broekhof, Jos Oosterwegel, Michel Pieters,
Fons Ebbers en Eric Klein Swormink.
50 jaar è Wim Pol, Martin Timmermans, Geert van der Linde, Dick
voor de Poorte.
60 jaar è Hennie Hafkamp, Jan Hafkamp en Rinus Hoogeslag.
De verhalen en anekdotes van een
aantal leden zijn altijd fantastisch.
Zeker die van de 60 jarige jubilarissen. Uniek is het 60 jarig lidmaatschap van de tweeling Hafkamp. Op
een gegeven moment speelden zij
met nog 2 broers samen in het eerste
elftal. Jan als keeper en Hennie in de
spits. Hennie maakte in één seizoen
111 doelpunten (van de 143). En

ook het jubileum van Rinus Hoogeslag, zoon van de oprichter, is een
mooie. Een gezichtsbepalende man
binnen de vereniging. Ook hij speelde lang bij Voorwaarts en in zijn tijd
werd er nog een 4e helft gespeeld
bij hem thuis. Als er dan nog een
drankje werd genomen dan volgde
steevast de mooie uitspraak “ Wi-j
tikt der nog ene an de lippe”.

Voorzitter

Naast al dat jubilarissen-geweld keek
de voorzitter van het Centraal en Dagelijks Bestuur Kick Scholten terug
en vooruit. Voorwaarts gaat Voorwaarts. Het ledenaantal is gegroeid
naar bijna 2400. De vereniging staat
er goed voor, zowel organisatorisch
als financieel. Maar natuurlijk zijn
er ook uitdagingen, bijvoorbeeld op
het gebied van de capaciteit van velden, kleedkamers en zaal(huur). Een
onderzoek naar de haalbaarheid van
een multifunctioneel centrum aan
De Laene is opgestart.

Burgemeester

De burgemeester van de gemeente
Voorst, Jos Penninx, verraste Voorwaarts met een bezoek en een gloedvol betoog. Hij was onder de indruk
van de opkomst, betrokkenheid en
gezelligheid van Voorwaarts en de
rol die de vereniging vervult. Met
veel energie en enthousiasme riep
de burgemeester op tot het (blijven)
nemen van verantwoordelijkheid,
zowel door verenigingen als Voor-

10-over-rood regio-toernooi
TWELLO.- Het 10-over-rood toernooi te Twello bij mc De Megafoon, Stinzenlaan 81 Twello, wordt gehouden van maandag 8 februari tot en met donderdag 11 februari, aanvang 19.30 uur. Op zaterdag 13 februari worden de
halve finale en finale gespeeld en wel om 13.30 uur. Vrouwelijke deelneemsters zijn van harte welkom. Inschrijfgeld is 5 Euro. Opgave tel. 0653222972
of per E-mail: fred_maatman@hotmail.com

SPORT
doelpunten gemaakt. Daarna zakte
Voorwaarts wat in en wist Stevo
doelpunt voor doelpunt dichterbij te
komen. De keepster van Stevo stopte
een paar goede ballen, het publiek
van Stevo werd luidruchtiger en de
speelsters konden er een schepje bij
bovenop doen. Bij Voorwaarts stokte
de doelpunten productie en slopen
er een paar slordigheden in. Stevo
wist hun achterstand te verkleinen
tot 2 doelpunten, 21-23, maar gelukkig was daar ook het Voorwaarts
publiek dat zich liet horen. Onder
luide aanmoedigingen van het publiek wist Voorwaarts zich tijdig te
herpakken en werd de opmars van
Stevo gestopt. Voorwaarts wist de
voorsprong weer te vergroten naar
5 doelpunten en daarna kwam de
overwinning niet meer in gevaar. Na
60 minuten floten de heren in het
zwart af met een uitslag van 27-31
in het voordeel van Eurobottle/Voorwaarts op het scorebord.
Als Stevo het spel van deze wedstrijd weet vast te houden, dan zullen zij snel van de hatelijke 0 punten
afkomen. Door deze overwinning
staat Voorwaarts nog op de 1e plek
in de 2e divisie A. Aankomende zaterdag 16 januari om 19:30 uur staat
de topper tegen Kwiek 2 op het programma. Kwiek staat 2e op slechts 1
punt achterstand van Voorwaarts.
Kom de dames van Voorwaarts dus
aanmoedigen in de Jachtlust, want
die support geeft net dat beetje extra
wat het team heel goed kan gebruiken.

WINTER 2016

KOM NU PROFITEREN IN DE SALE!

KORTINGEN TOT

70%

THERMO KLEDING, HANDSCHOENEN, SKIHELMEN

THERMO
KLEDING
HANDSCHOENEN,

SKIHELMEN

volop
voorradig!

Het gaat koud worden!

SNOWBOOTS VAN TOPMERKEN
MERKEN
MERKE
RKEN
ALS OLANG EN PROTEST
T NU
U

20-50%
KORTING

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

Online bestellen
Even ophalen
Klaar!

Download de Jumbo app of ga naar

Pick Up Point Jumbo Binnendijk, Twello, Duistervoordseweg 11
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SV-Twello basketbal wint
spannende derby
TWELLO.- De U18 van SV-Twello moest thuis spelen tegen WSV uit
Apeldoorn. In september werd in Apeldoorn met één punt verloren.
Dus iedereen verwachtte een spannende wedstrijd. WSV had met twee
grote centers meer lengte meegebracht dan Twello. Het was dus lastig
voor SV-Twello om onder het bord het initiatief te krijgen. Beide teams
startten zenuwachtig en na tien minuten was de wedstrijd in evenwicht
(12-12).

SV-Twello wint deze wedstrijd met een eindstand van 48-43.
Ook in het tweede kwart wist geen
van beide teams een verschil te maken waardoor met rust 23-23 op het
scorebord stond. Beide teams bleven
rommelig spelen en maakten relatief
veel P’s waardoor diverse goede spelers in de problemen kwamen. In het
derde kwart moest de grootste speler van WSV er uit met 5 P’s. Twello
wist hiervan gebruik te maken en
scoorde vier punten meer dan WSV.
Met vier punten meer moest SVTwello de voorsprong in het laatste
kwart nog vasthouden. Met uitval
van twee andere belangrijke spelers
van WSV kon dit gelukkig. Eindstand 48-43 voor SV-Twello.
De U12 speelde na kampioen te zijn
in de tweede klasse nu de eerste
wedstrijd tegen Valley Bucketeers
uit Nijverdal in de eerste klasse.
Beide teams waren de eerste vijf periodes van vier minuten aan elkaar
gewaagd. SV-Twello moest omschakelen naar een hoger tempo en het
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verdedigen moest beter. Dit werd in
periodes vijf, zes, zeven en acht veel
beter gedaan. De tegenstander liep
keer op keer vast en kon steeds maar
enkele punten scoren terwijl SVTwello steeds beter ging basketballen. SV-Twello wist deze wedstrijd
dan ook met maar liefst 60-45 te
winnen van één van de topteams in
deze klasse. Aanstaande zondag om
11:30 uur spelen deze 2 teams nogmaals tegen elkaar in Twello. Leuk
om te zien. Dus kom kijken. Zaterdag 16-01 spelen om 13:15 uur de
dames senioren tegen Arriba uit Enschede. Aansluitend om 15:00 uur
de heren senioren tegen het ervaren
Valley Bucketeers uit Nijverdal. Ook
twee mooie wedstrijden die het kijken waard zijn. SV-Twello zoekt nog
nieuwe spelers (jongens en meisjes),
13-14 jaar, die volgend jaar competitie willen gaan spelen. Kom nu tot
juni meetrainen en speel volgend
seizoen in de U16 van SV-Twello.

Klaverjasmarathon
KLARENBEEK.- Op zaterdag 16 januari houdt SC Klarenbeek een klaverjasmarathon in het MFC te Klarenbeek.

Gezellige drukte nieuwjaarsreceptie sv V en L
DE VECHT.- Vorige week zondag
vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
plaats bij de plaatselijke voetbalvereniging in De Vecht. Al voor 11.00
uur wensten de eerste leden, vrijwilligers en andere belangstellenden het
bijna voltallige bestuur de beste wensen voor het komende jaar. Onder
het genot van een kop koffie en een
kniepertje met slagroom kon men elkaar alle goeds toe wensen en daarna
gezellig bijkletsen. Tegen kwart voor
twaalf heette voorzitter Ben kamphorst iedereen van harte welkom.
Afgelopen jaar werd kort doorgenomen en ook kwam ter sprake dat het
voor de teamindeling fijn zou zijn als
er een aantal leden bij zou komen.
Daarna werd een aantal jubilarissen
gefeliciteerd en bedankt voor hun 25
jarig lidmaatschap. Dit waren Marian
Kamphorst, Sten Roeterd en Mark
Balk. Dit jaar was ook Wilfried Jansen
40 jaar trouw lid. En er was zelfs een
jubilaris al 50 jaar lid van sv V en
L te weten Frans Leerkes. Zij kregen
allen een aandenken en een fraai boeket in clubkleuren. Ook was er aandacht voor een aantal vrijwilligers
die afgelopen jaar gestopt waren met
hun werk voor de vereniging. Ook
een woord van dank daarvoor want
zonder vrijwilligers geen voetbal!
Tevens was deze receptie de gelegenheid voor onze nieuwe trainer Nico
Nijhof, om zijn handtekening onder

het contract met onze vereniging te
zetten. Hij volgt straks Marc Mölder
op als hoofdtrainer in het seizoen
2016/2017. Ook was er aandacht voor
de grote opbrengst dit jaar van de
Grote Clubactie, € 2759,91! De twee
meest verkopende jeugdleden, Nicky
van Essen en Esmee Bomhof kregen
hiervoor als dank een pot snoep met
twee kaartjes voor een wedstrijd van
Go Ahead Eagles overhandigd.
Daarna vond om 13.00 uur voor de
zevende maal de VechtseOpenCarbidschietwedstrijd plaats. Negen
teams strijden om de felbegeerde

gouden melkbus. Na verscheidene
verre schoten en harde knallen werden er nog een aantal precisie schoten gelost, waarbij de bal in een doel
terecht moest komen, die verspreid
op het veld stonden opgesteld. En de
meest lastigste was natuurlijk goed
voor de meeste punten. Dit laatste
onderdeel werd gewonnen door team
Davelaar /Uenk. En totaal winnaar
werd wederom team Keizer. Zij mogen een jaar lang thuis genieten van
de gouden melk/carbidbus. Nadien
werd er nog gezellig na geborreld in
de gezellige kantine van sv V en L

Tien-over-rood toernooi ‘t Hoekje
KLARENBEEK.- Het Hoekje organiseert traditiegetrouw haar tien-over-rood toernooi in De Nieuwe Zweep. Er
wordt gespeeld in een rookvrije ruimte. Dit altijd gezellig evenement wordt gehouden in de week van 25 tot en
met 29 januari 2016. De voorronden worden gespeeld van maandag tot en met donderdag, aanvangstijd 19.30 uur.
Vrijdag is de finaleavond, aanvang 19.30 uur.Inschrijven kan ter plaatse vanaf 19.00 uur en kost vijf euro. U kunt u
ook eerder telefonisch opgeven bij Lennard Koote, tel. (06) 10 11 55 44 of per e-mail: lkoote@hotmail.com.

Valt uw
bedrijf wel
genoeg op?!

Er wordt van 18.00 tot 00.00 uur gestreden om mooie prijzen. Deelname
aan de klaverjasmarathon kost acht euro. Zie ook de website van SC Klarenbeek. Inschrijven kan via klaverjassen@scklarenbeek.nl of telefoontje - sms
- whatsapp naar telefoonnummer: Mirjam 06 10 30 15 14 of Allard 06 38 63
16 40.

Te weinig tijd? SiteBee ondersteunt

Websitebeheer en meer voor
bedrijven en ondernemers
TWELLO.- Met SiteBee ondersteunt
Monique van de Vlekkert uit Twello
bedrijven en ondernemers op het
gebied van websitebeheer. Begin
januari ging haar eigen website live
en draagt ze actief bij aan de online
aanwezigheid van haar klanten. Ze
is ervan overtuigd dat hier markt
voor is: “Ondernemers willen zich
bezighouden met hun core business,
het onderhouden van hun website
schiet er dan vaak bij in.”

SiteBee | Websitebeheer en meer
Oude Rijksstraatweg 13
7391 MA Twello
0571 - 84 95 63
info@sitebee.nl
www.sitebee.nl

Veel ondernemers kennen het probleem; Geen tijd over
hebben om hun bedrijfswebsite en/of Social Media
up-to-date te houden. Wij hebben de oplossing: SiteBee!

up-t
o-

fotografie. Eigenlijk zorg ik ervoor
dat alle online informatie van mijn
klanten up-to-date is. Hierdoor kan
ik van toegevoegde waarde zijn voor
diverse bedrijven.”
Meer weten over SiteBee? Ga dan
naar www.sitebee.nl of volg SiteBee op Facebook en Twitter.

Wij zorgen ervoor dat ú ontlast wordt, maar tóch met
uw bedrijf gezien wordt en actueel blijft! Neem contact
op voor een vrijblijvende kennismaking.

B ee

Na jaren werkzaam te zijn geweest
als administratief medewerkster,
was Monique op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze combineerde haar
administratieve achtergrond, kritische blik en algemene interesse voor
computers en systemen. Dit resulteerde in de oprichting van SiteBee.
Monique: “Ik bied websitebeheer en
meer, dus bijvoorbeeld ook onderhoud van social media kanalen en

da

Be(e) up-to-date

te
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Eppe Verbeek wint Tien-overRood-toernooi SC Klarenbeek
KLARENBEEK.- Sportclub Klarenbeek, afdeling biljart, hield afgelopen
week haar jaarlijkse traditionele Tien-over-Rood-toernooi. Er werd gespeeld in de bovenzaal van de afdeling, maar ook op twee biljarttafels
in het MFC, waaronder afgelopen zaterdag de finaleronden.

Winterstop voorbij: De wei weer in
TWELLO.- De winterstop zit er voor
velen weer op (ook al is de winter
nog niet echt begonnen). Qua trainingen dan. Zo ook voor de recreatieve dames van Voorwaarts. Aankomende vrijdag 15 januari om 19.30
zullen zij hun training weer op gaan
pakken. Heerlijk om na al die gezellige feestdagen weer sportief bezig
te zijn! Oppakken waar we in december gestopt zijn. De wedstrijden

gingen ons steeds beter af! Waren
op de goede weg. We hopen er ook
deze tweede seizoenshelft weer een
gezellig en sportief gebeuren van
te maken. We trainen elke vrijdagavond van 19.30-20.30 uur op het
kunstgrasveld @Voorwaarts. Daarnaast spelen we gemiddeld één keer
in de maand een wedstrijd. Afgelopen competitie zijn we zelfs als vijfde geëindigd. Mocht je nu gaan den-

ken…dat lijkt me ook leuk en ben
je nieuwsgierig geworden hoe het
eraan toe gaat? Kom dan zeker een
keer langs bij onze training! Meedoen is nog beter!! Je kunt dan kiezen om of alleen te komen trainen of
om beide te doen. Zowel trainen als
competitie. Dus kom zeker een keer
langs. Voor meer info mail naar mirandawolters3@gmail.com of kijk
op de site www.voorwaartstwello.nl

Onne Verheul wint Oliebollencup

Eppe Verbeek zittend te midden van de finalisten van
de Tien-over-Rood SC Klarenbeek.
De voorronden werden gespeeld van
maandag 4 tot en met vrijdag 8 januari. Op de woensdag- en vrijdagmiddag konden de 55-plussers op en de
donderdagavond de leden van de
sportclub zich plaatsen voor de finaleronden. Alle speelronden waren
volledig bezet en er deden in totaal
206 (228 vorig jaar) biljarters mee.
Jammer te moeten vermelden is dat
er spelers zich hebben aangemeld
en niet hebben afgezegd. Zodoende
konden spelers op de reservelijst
niet meedoen.
Voor de finale op de zaterdagavond
plaatsten zich: Eppe Verbeek, Edwin
Klaassen, Henk Huis in ’t Veld (vorig jaar ook finalist), Laus Veldman,
Joop Schild (vorig jaar ook finalist),
Tiem Vergeer, Alex Bos, Paul Roosenboom, Kurcay Kalayci en Sebastiaan Janssen. Dit was tevens de volgorde van opkomst. Als we de namen
vergelijken met vorig jaar kan men
constateren dat Henk Huis in ’t Veld
en Joop Schild ook vorig jaar in de
finale speelden. Appie Hissink had
de eer het scorebord bij te houden,
arbiter was Eef Buitenhuis en Freek
Berenschot hield de scorelijst bij.
Het werd pas echt spannend in de
derde ronde. Eppe bleef op zeven
steken evenals Henk. Laus en Tiem
wisten hun totalen op zes te brengen. In de volgende ronde was het
meteen raak. Eppe liet als eerste de
tien noteren en Henk bleef steken op
acht. Paul, die hiervoor niet scoorde
liet de zaal de adem inhouden. Hij
was op dreef en scoorde de ene na
de andere caramboles, maar bleef op
zeven steken. Zo werd Eppe eerste.

In ronde vijf was Edwin goed op
dreef en bracht zijn totaal van drie
naar zeven Henk maakte nummer
negen en miste net nummer tien. Ja,
het was spannend. Maar Paul maakte
zijn laatste drie gewenste ballen, dus
zijn gewenste tiende en moest even
afwachten op zijn twee opvolgers die
het ook spannend maakten. Kalayci
maakte er drie en kwam op vijf en
Sebastiaan twee die zo op acht bleef
steken. Zo werd Paul tweede. Ronde
zes was de beslissende. Henk maakte
het af, Tiem bleef steken bij negen
evenals Sebastiaan wat inhield dat
Henk nummer drie werd van het
toernooi.
Winnaar Eppe komt uit Hall en
speelde twintig jaar terug nog op
Landelijk Kader-niveau. Daarna is
hij gestopt en biljart sindsdien nog
sporadisch. Zo doet hij nog wel eens
mee in Oosterhuizen en de afgelopen
tien jaar twee keer in Klarenbeek.
Gedeeld vierde werden Tiem en
Sebastiaan (9), zesde Laus (8), zevende Edwin (7), achtste Kurcay (5),
negende Joop (3) en hekkensluiter
Alex (1).
Alle finalisten werden verrast met
een vleespakket. Gezegd mag worden dat alle finalisten heel goed
speelden. De organisatoren en vrijwilligers die zich hebben ingezet
mogen terugzien op een geslaagd
toernooi.
De loten van de afdeling handbal
werden deze avond ook getrokken.
De gelukkige winnaars waren: Fiene
Pelgrim, Rein Boerkamp, Lynn Meenink, Ton Boerkamp, Bennie Hutten
en Timo Mulder.

Resultaten Oortveldruiters
EMPE.- In Empe werd een
dressuurwedstrijd
voor
paarden gehouden, waar de
deelnemende leden van de
Oortveldruiters uitstekend
presteerden.
In de klasse B twee 1e prijzen voor Jacquelien Boesveld met Davinia, 188 en 192
punten. In de klasse L1 een
1e prijs voor Jolanda Schimmel met Fixit, 195 punten. In
de klasse L2 een 1e prijs voor
Eline Roemburg met Tyson,
184 punten. Klasse M1 Lisa
Sanders met Findsley twee
1e prijzen, 201 en 195 punten. Op zondag klasse L1
Michelle met Brum Brumm.
twee 1e prijzen voor Corine
Smies met Fatboy, 197 en 202 punten en twee 2e prijzen voor Linda Buunk
met Betrina 196 en 190 punten.
Enkele ponyleden gingen naar Beemte Broekland.
Emily Aarsen startte voor het eerst in de klasse L1 met Pesal en verdiende
twee keer 180 punten en een 2e prijs. Kelvin Derks reed twee proeven in
de klasse L2 met zijn pony Lady Elegance en werd twee keer 1e met 180 en
186 punten.
In Michelle van de Pol en Brum Brumm heeft de Oortveldruiters een fanatieke springer. Zij reed in Olst in de klasse L naar een overtuigende 1e
plaats. Daarna startte ze voor het eerst in de klasse M en ook hierin bleef
haar paard opnieuw foutloos met in de barrage een snelle tijd. Deze keer
goed voor de 2e prijs!

KLARENBEEK.- Tijdens de afgelopen verreden jaarlijkse Oliebollencup te Hulshorst reden twintig
deelnemers twee vaardigheidsparcoursen. Onne Verheul uit
Klarenbeek, uitkomend voor Deventer ‘85, deed dit jaar mee met
Kompas Gerwin en Winnetou.
Tijdens het eerste parcours waren
er maar drie deelnemers foutloos.
Onne Verheul was één van deze
deelnemers met zijn pony Winnetou. Het was een zeer technisch
parcours dat er bij het lopen heel
eenvoudig uit zag. Onne werd in het
eerst parcours uiteindelijk tweede.
Het tweede parcours werd ‹s middags verreden en was qua lijnen
misschien wel makkelijker, maar
er waren ook meer mogelijkheden
tot het rijden van een kortere route.
Onne Verheul was met Kompas Gerwin twee keer foutloos en moest als
laatste starten nog met Winnetou
starten. Ook dit keer lukte het hem
om foutloos rond te gaan. In de bar-

Onne Verheul wint Oliebollencup.
rage viel helaas wel een balletje,
maar dit was wel voldoende om dit

jaar de Oliebollencup mee naar huis
te nemen.

Merida ATB-Tocht met gratis erwtensoep
KLARENBEEK.- Zondag 17 januari 2016 wordt de jaarlijkse ATBTocht SC Klarenbeek weer verreden met gratis erwtensoep na
afloop. Was het vorig jaar nog de
Rabobank die haar naam verbonden had aan dit evenement, dit
jaar is het de Merida ATB-tocht
geworden. Starten voor de tocht
op de 60 kilometer route kan van
09.00 tot 9.45 uur. Op de overige
afstanden kan gestart worden tot
10.00 uur.
De ATB tocht wordt georganiseerd
door SC Klarenbeek aan de Bosweg
12-14. Inschrijven is mogelijk vanaf
08.45 uur. Inschrijfgeld bedraagt vijf
euro en voor NTFU-leden vier euro.
Deelname tot en met vijftien jaar
is geheel gratis. NTFU-leden kunnen gebruik maken van het Scan &
Go systeem. De route is geheel uitgepijld. Er zijn twee pauzeplekken
voor de 47 en 60 km. De 25 en 32 km
hebben één pauzeplek.

bemand door vrijwilligers van SC
Klarenbeek. Ook bij de inschrijving
en bij het verstrekken van de erwtensoep worden vrijwilligers ingezet. Al met al zullen er dit weekend
zo’n 150 vrijwilligers actief zijn
voor de MERIDA ATB-tocht.

Weersomstandigheden

Mocht gedurende de komende week
blijken dat de weersomstandigheden
het onverantwoord maken om de tocht
van start te laten gaan, dan zal dat gecommuniceerd worden via website
www.scklarenbeek.nl of via facebook.

De winnaar van de rebus van afgelopen week is:

Yori Woessink

Je mag bij het Voorster Nieuws je Intertoys bon op komen halen.

LEVER DE REBUS IN EN MAAK KANS
OP EEN INTERTOYS BON
Los jij de rebus op deze week?
Maak kans op een Intertoys bon van 10,- euro

-B

-K + GT

-UR

Gratis erwtensoep

Na afloop van de tocht is er gratis
erwtensoep en kunnen de deelnemers op temperatuur komen in De
Brug van het MFC.  

-SCH

-D

-VIS+EN

25 / 32 / 47 / 60 kilometer

Er kan dit jaar gestart worden op
vier afstanden. De twee langste afstanden gaan dit jaar door Het Spelderholt bij Beekbergen en komen op
de terugweg over het mountainbike
parcours bij de Loenense waterval.
De langste afstand doet zelfs Hoenderloo aan. De 25 en 32 kilometer
routes zijn uitermate geschikt voor
de startende fietser. Deze route bevat
de behoorlijke technische stukken
en een grote variatie in landschappen.

Vrijwilligers

Voor deze tocht worden veel vrijwilligers ingezet: 32 gediplomeerde
verkeersregelaars zullen assisteren
bij het parkeren rondom het complex en de fietsers begeleiden bij de
diverse drukke oversteken onderweg. Daarnaast zijn er twee PLUSpauze plekken welke allen worden

-R

-D

BLIJFT

+
-OOR

-S+K

D+

-R

Inleveren vóór a.s. maandag bij
Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, Twello

Naam: ................................................Telefoon: ............................................................
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Oplossing: .......................................................................................................................
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Drie windmolens Beekbergse broek?
KLARENBEEK.- In de decembervergadering van Klarenbeeks Belang
waren Michael Boddeke en Arien Scholtens van ‘deA’ aanwezig om
hun plannen voor het Beekbergse broek toe te lichten. Het plan heeft
als insteek ‘duurzame energie, recreatie en natuur’.
Voor dit plan heeft ‘deA’ het voorstel
om enkele (3) windmolens in het gebied te plaatsen. Medewerkers van
‘deA’ brengen huisbezoeken bij de
bewoners in het Beekbergsebroek
om in kaart te kunnen brengen wat
de bewoners ervan vinden en wat
de eventuele bezwaren zijn. De op-

dracht van ‘deA’ is om draagvlak
voor het plan te krijgen. Tevens
moet er een vlekkenplan worden
samengesteld voor de Raad van
Apeldoorn. In dit vlekkenplan wordt
sport, recreatie en natuur opgenomen. Natuurmonumenten is ook bij
het plan betrokken.

Zoals het voorstel er nu uitziet zijn
er twee windmolens gepland tussen
het Dierenasiel en de Polderweg en
één aan de oostkant van de Polderweg. Er zijn nu 25 adressen bezocht;
van die gesprekken wordt een verslag en een inventarisatie gemaakt.
Het verslag en het vlekkenplan worden voor de zomer 2016 ter goedkeuring aan de Raad aangeboden. DeA
is altijd bereid in een persoonlijk
gesprek een toelichting te geven op
de plannen.

Rouxlala op Kleine Noordijk
TWELLO.- Bewapend met emmers,
pannen en flessen geven de dames
van vocaal trio Rouxlala een kijkje
in hun muzikale keuken, waar ze
de ironie van de kleinkunst, het
verhalende van de folk en de snik
van de smartlap mengen tot een
roerend geheel. De missie van de
dames: beroemd worden. De divastatus moet echter behaald worden
binnen de grenzen van het haalbare; er is ook een huishouden te
bestieren. De sprong naar roem en
avontuur trachten ze daarom vanaf
de strijkplank te nemen. Support
vanaf de publiekkant is daarbij onontbeerlijk.
Ingrediënten: driestemmige zang,
gitaar, eventueel aangelengd met
wat accordeon, een allegaartje aan
huishoudelijk gerei, snufje nostalgie, scheutje drama, toefje ironie.
Rouxlala bestaat uit de drie zangeressen van de voormalige band
Mama Roux. De driestemmige zang
is meer centraal komen te staan nu
de vrouwen hun eigen subtiele begeleiding spelen. Tynke Luske laat
horen dat ze niet alleen door het
zingen van de hoogste stem, maar

op de hele collectie

open t/m 23 januari. alleen geopend op vrijdag en zaterdag
Rijksstraatweg 80 Voorst, 06 83 26 78 93

APELDOORN.- Aglow Apeldoorn houdt 19 januari weer een interkerkelijke
bijeenkomst voor vrouwen uit Apeldoorn en omgeving, locatie: ‘De Hofstad’
, Hofveld 52 te Apeldoorn Zuid, tel.0555401139. Vanaf 9.00 uur is er gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting. Om 9.30 begint de bijeenkomst met
een openingswoord en aanbidding. Spreker: Dick van Bloois, adviseur van
de Aglow-afdeling. Thema: ‘zoek mij en leef’. Er is na afloop gelegenheid
voor ontmoeting, gesprek en gebed. Voor en na de bijeenkomst kunt u ook
bij de Aglow tafel tweede hands boeken kijken of er nog iets voor u bij is. Er
is kinderoppas. Inlichtingen joanne@tweedelezer.nl, tel. 0555427202

Drie knotsgekke dames vermaken het publiek.
ook met gitaarspel de juiste snaar
weet te raken. Mieke Rous, de schrijver/componist van de liedjes, neemt
de laagste stem voor haar rekening
en heeft voor een aantal liedjes haar
accordeon uit het stof gehaald. Danielle Kien-Absil bespeelt met haar
beminnelijkheid als geen ander het
publiek en zal haar best doen om

precies op tijd het glas te laten klinken. Locatie: Landgoed Kleine Noordijk. € 15,00 op vertoon van vriendenpas/ € 20,00 losse verkoop
(incl. koffie/thee en consumptie).
Reserveren gewenst! Info@stichtingcultuurkleinenoordijk.nl. 17
januari 15.00 uur (zaal open vanaf
14.30 uur).

de oortveldruiters. Er worden 2
proeven achter elkaar gereden en
je kan je inschrijven vanaf klasse B
t/m M2, ook zonder startkaart mag
je meedoen.
Het springen van 2 manches
vindt plaats bij manege Voorst
op 13 maart voor paarden en ponyruiters, gevolgd door barrage
als beide manches foutloos zijn
gereden. Aansluitend zal voor de
pony’s het kampioenschap feestelijk worden afgesloten met een
parade.

De Voorster kampioenschappen is
geschikt voor zowel de ervaren ruiter maar ook voor een beginnende
wedstrijdruiter is het een ideale oefenronde.. Er zijn ook nog een aantal oefenparcoursen voor het springen in februari bij manege Voorst
waar je je voor op kunt geven.
Meedoen? Geef je dan z.s.m. op bij
je eigen vereniging. De Stichting
Voorster Hippische Kampioenschappen bestaat uit: PC Hobby
Horse, PSV De Oortveldruiters,
RV Zuidwijk, Manege Voorst, PSV
Twello en PPSV Bussloo.

Zonnepanelen voor scouting Gelre Groep
TWELLO.- Scouting Gelre Groep
uit Twello vindt duurzaamheid
heel belangrijk. Spelenderwijs geven zij duurzaamheid een plek in
het spelaanbod voor de jeugdleden
en proberen hen zo bewust te maken van dit thema. Daarnaast is het
goede voornemen om in 2016 zonnepanelen te plaatsen op het dak
van clubhuis en bijgebouw aan de
Stinzenlaan in Twello. Het daarvoor
benodigde bedrag is inmiddels bijna

50% korting

Interkerkelijke bijeenkomst

Geef je nu op voor de hippische
Kampioenschappen Voorst
VOORST.- Ook dit jaar organiseert de
stichting Voorster Hippische Kampioenschappen een wedstrijd speciaal
voor leden van rijverenigingen uit
de gemeente Voorst en Empe. Het bestaat uit 2 dressuurproeven die officieel meetellen bij de KNHS en/of een
springparcours. De wedstrijdserie,
wordt zondagmiddag 13 maart traditioneel afgesloten bij manege Voorst
met een parade en de prijsuitreiking.
De dressuurrondes vinden plaats voor
de pony’s op 20 en 21 februari en
voor de paarden op 5 en 6 maart en
vinden plaats bij manege Empe van

Pak je kans! Laatste twee weken open!

bijeen, maar nog niet helemaal. De
stichting heeft naarstig gespaard, delen van acties hiervoor bestemd en
ook werd de groep blij verrast met
een hele mooie gift van iemand die
scouting een warm hart toedraagt.
Daarvoor zijn de scouts heel dankbaar. Scouting Gelre Groep is ook
dankbaar voor de actie van Albert
Heijn Twello. Gedurende de hele
maand januari kunnen de statiegeldbonnen in een speciale bus worden

gedeponeerd en de gehele opbrengst
wordt aan scouting geschonken. Een
hele sympathieke actie, waarmee u
scouting Gelre Groep steunt en blij
maakt.
Meer weten?
Bekijk de website www.gelregroep.
nl Op de facebookpagina www.facebook.com/scoutingtwello leest
u de laatste nieuwtjes. Via www.
twitter.com/gelregroep leest u de
laatste tweets.

Birgit van Buiten vijf keer Gelders Kampioene
TERWOLDE.- Op de Gelderse Winterkampioenschappen van 9 en 10 januari in Doetinchem wist Birgit zich op alle
vijf de ingeschreven afstanden te kronen tot Gelders Kampioen. Ze deed mee op de 100 en 200 meter rugcrawl, 100
en 200 meter schoolslag en op de 200 meter wisselslag. Na een schouderblessure in het begin van het seizoen was
dit wel even spannend om te kijken hoe ze stond ten opzichte van de andere deelnemers. Op alle vijf de afstanden
heeft ze een mooi persoonlijk record gezwommen. En dan tevens de limieten voor de Nederlandse Jeugd en Junioren
Kampioenschappen eind van deze maand in Amsterdam. Een mooie start van het jaar voor deze Terwoldse zwemster
van Aquapoldro uit Apeldoorn.

Verzoek werkgroep Caritas
KLARENBEEK.- Wilt u ons helpen? Dat is de vraag van de werkgroep
Caritas Klarenbeek. Bij de PLUS (Imanse) is er momenteel een actie, die
begon op 1 november 2015 en loopt tot en met zaterdag 30 januari 2016,
waarbij u met zegels kunt sparen voor een levensmiddelenpakket.
Als u zegels over heeft of toch niet aan een pakket toekomt, wilt u deze
zegels dan in een envelop in de brievenbus van de pastorie (Het Boshuis)
doen? De Caritas Werkgroep kent zeker mensen/gezinnen die erg blij zullen
zijn met zo’n pakket. Als u zelf nog mensen kent die zij met zo’n pakket blij
kunnen maken, wilt u dit dan ook via een briefje in de bus van de pastorie
kenbaar maken? Deze actie is evenals vorig jaar samen met de Protestantse
Kerk van Klarenbeek.

Jeugddienst
NIJBROEK.- Wat als je wieg bij de buren stond? Zou je dan gelukkig zijn?
Als hij letterlijk bij je buren stond waarschijnlijk wel. Dan stond je wieg nog
steeds in het veilige Nederland. Maar wat als hij in een ver land stond? Of zoals de wieg van Mozes die bij een ander volk terecht kwam? In de jeugddienst
in Nijbroek waarin Ds. Trouwborst uit Nieuwleusen voor zal gaan zullen we
dit verhaal lezen en er over zingen. Het koor “His Voice” uit Beekbergen zal
haar medewerking verlenen aan deze dienst die om 19.00 uur zal beginnen.
Kom je ook?

Pssst..

..Heeft u het grote
nieuws gehoord?

Ik ben al

50!

VAN HARTE MICHEL!

De Autobedrijven in de Regio
www.autospijkerbosch.nl

50 JAAR
autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

9.999,-

PEUGEOT 108 ACTIVE 1.0 E-VTI/5DRS/AIRCO
Bouwjaar:
Km. Stand:
Brandstof:
Kleur
Aantal deuren:
Transmissie:
Garantie:

03-2015
11111 Km
Benzine
WIT
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
6 maanden BOVAG garantie

Dorpsstraat 3 7384 BC Wilp Tel. 0571-261437

Ford KA 1.3, zwart metallic, stuurbekr, airco, benzine

BJ 2007

50.000 km

Peugeot 206 1.4, benzine, stuurbekr., open dak, zwart

BJ 2006

155.000 km

Saab 9-3 cabrio 2.0 turbo, benzine, zwart, bijtelling vriendelijk BJ 2000

148.000 km

Skoda Octavia Combi 1.6, zwart metallic

BJ 2006

125.000 km

VW Golf Plus, diesel, zwart

BJ 2008

142.000 km

Suzuki Grand Vitara V6 2.5, bordeaux rood, benzine

BJ 2001

122.000 km

VW Golf cabrio 1.6 groen metalic, benzine, leder bekl. elek dak BJ 2000

165.000 km

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

Reparatie en
onderhoud,
winterbanden

Like ons op facebook

WINTERBANDEN
WWW.AUTOWIENTJES.NL/BANDEN

NU VOOR €

12.900

Service Partner

VANAF

€ 36,00

PEUGEOT 3008
2,0 HDIF HYBRID4 BLUELEASE
136.000 KM - 2013
NU VOOR €

HYBRID/AUTOMAAT

a liteit

10.000 km

ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag,
zijdelings voor 2x, Airconditioning, handbed.,
Boordcomputer, Centr. deurvergr. handbediend,
Deelbare achterbank, Elektrische ramen voor,
Hoofdsteunen achter, Onderhoudsboekje aanwezig,
Radio/CD, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging,
Traction Control

LEXUS CT 200H
1,8 HSE HYBRID BUSINESS
135.000 KM - 2012

kw

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

OPTIES & ACCESSOIRES:

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

50

TOYOTA PRIUS 1.8 HSE BUSINESS
AUTOMAAT - 125.000 KM - 2012

13.500

NU VOOR €

HYBRID/AUTOMAAT

12.950

HYBRID/AUTOMAAT

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL
OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00
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Waardevol inluidmoment Kerkbalans 2016
TWELLO.- Voor iedereen heeft de
kerk een eigen betekenis. Voor de
één is het dat markante gebouw in
de stad of het dorp, voor de ander
een gemeenschap van gelovigen.
Het is de plek waar u viert en rouwt,
waar u rust zoekt of tot bezinning
komt. Waar u geïnspireerd wordt
om het goede te zoeken of om een
kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u
kunt ontmoeten. We steunen elkaar
op belangrijke momenten in ons
leven, maar staan ook voor elkaar
klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet
in geld te vertalen. Maar dat centrale
punt op belangrijke momenten moet
wel onderhouden worden. Uw kerk
kost geld. De erediensten, de vele
activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het
zijn kosten die gemaakt worden om
de kerkdeuren open te houden en u
en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie
Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie

van de Rooms-Katholieke Kerk, de
Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit
en de Remonstrantse Broederschap.
Vijf kerkgenootschappen die al sinds
1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor
een financiële bijdrage. Deze actie
loopt van 17 tot 31 januari 2016.

Kerkbalans inluiden

Dit jaar starten we Kerkbalans op
een bijzondere manier. We richten
ons niet direct op de inkomsten,
maar juist op het effect en de plek
die wij als kerk in de samenleving
hebben. Dankzij Kerkbalans kunnen
kerkgemeenschappen functioneren
en daarmee veranderen de levens
van mensen. Goed dat Kerkbalans
er is.

Vrijwilligers in het zonnetje

Kerkbalans is voor vrijwilligers niet
altijd de meest gemakkelijke actie.
Soms krijgen ze nare reacties aan de
deur. Onderzoek wijst uit dat een
gezamenlijk, positief moment bijdraagt aan hun motivatie. Vrijwilligers voelen zich gezien en gesteund.

ACTIVITEITEN KALENDER

Waarom Twello Kerkbalans
inluidt

Meld uw verenigingsactiviteit via info@voorsternieuws.nl of gebruik de code die
u als vereniging heeft ontvangen om in te loggen in de rubriek activiteiten op onze
site www.voorsternieuws.nl. U kunt uw activiteit wekelijks aanleveren. Mail duidelijk de plaats, activiteit, datum en tijdstip door tot uiterlijk maandagmorgen
10.00 uur. Dit wordt dan verwerkt en geplaatst in de eerst komende editie.

Met het inluidmoment worden alle
betrokkenen enthousiast gemaakt
over wat de kerk kan betekenen.
Niet alleen voor de kerkleden maar
ook voor de buurt, wijk of stad. Een
mooie motivatie voor Kerkbalans!”
Om samen stil te staan bij de positie van de kerk in de maatschappij,
te vieren dat we er zijn voor zovelen. Ook in Twello luiden we de
kerkklokken; dit gebeurt in de R.K.
Martinuskerk en in de Dorpskerk in
Twello op zaterdag 16 januari om
12:00 uur. De start van de actie Kerkbalans wordt letterlijk ingeluid met
de kerkklokken.
Voor de geloofsgemeenschap H.
Martinus gaan 85 lopers de enveloppen bezorgen op ruim
1930 adressen en voor de geloofsgemeenschap van de Dorpskerk gaan
65 lopers de enveloppen bezorgen
op ruim 950 adressen.
Namens de geloofsgemeenschappen van de R.K. Martinuskerk en de
Dorpskerk in Twello.
Ton van Gurp en Gerrit Bokdam.

Klaverjasmarathon 2016
16 januari 2016, 18:00u , 00:00u, MFC Klarenbeek, SC Klarenbeek
Voorster Dansdag 2016
23 januari 2016, 10:00u , 22:00u, Sporthal de Zuiderlaan, Twello
SV Twello afd. Gymnastiek
Karaoke Party
23 januari 2016, 21:00u , 01:00u, Pampus Posterenk, Stichting Pampus
Nieuwjaarsconcert Slanina-Cesta Musikanten
24 januari 2016, 14.00u , 16.30u, Voorst - Dorpshuis,
Fanfare Korps Voorst,
jaarlijkse uitvoering
30 januari 2016, 20:00u, Sporthal Jachtlust te Twello,
Twellose Accordeonvereniging
Samen eten in Wilp
1 februari 2016 Vind U het leuk om samen met anderen te eten? Schuif
gezellig aan. Kosten 8,50 Opgeven 0571-261985, 12.00u - 14.00u
de Pompe in Wilp Zonnebloem afd Wilp-Voorst

Oecumene samenwerking Klarenbeek,
Voorst en Wilp
GEMEENTE VOORST.- In het afgelopen jaar zijn er nieuwe afspraken
gemaakt rondom de oecumene. Besloten is dat Klarenbeek, Voorst en
Wilp ook op oecumenische gebied gaan samenwerken.

Een aantal factoren spelen
hierbij een rol:

1. De Rooms Katholieke kerken in
Bussloo en Klarenbeek zijn niet
meer in gebruik voor reguliere vieringen;
2. De Protestantse kerken werkten
de afgelopen jaren steeds meer samen;
3. Van beide kanten, zowel Rooms

Katholiek als Protestants, is er de
wens en het verlangen om door te
gaan met de oecumenische samenwerking zoals die er in de verschillende dorpen was.
Daarom zijn de oecumenische stuurgroepen/pastoraatgroepen uit Klarenbeek en die van Bussloo-VoorstWilp samengevoegd. Vanuit deze
samenwerking wordt er nu twee

MEGA Carnavals Party Pampus
5 februari 2016
De enigste Mega Carnavals Party in de regio!!20:30u - 01:00u
Stichting Pampus Posterenk
Samen eten in Wilp
7 maart 2016 Vind U het leuk om samen met anderen te eten? Schuif
gezellig aan. Kosten 8,50 Opgeven 0571-261985, 12.00u - 14.00u
de Pompe in Wilp Zonnebloem afd Wilp-Voorst

maal per jaar een oecumenische viering gehouden.
De eerstvolgende gezamenlijke viering zal gehouden worden in de
dorpskerk van Voorst, waar Yvette
van Neck en Gerda Jansen voor zullen gaan. Deze zondag valt in de
week voor de eenheid van de christenen en het leek dan ook goed om
aan te sluiten bij het landelijke thema: Licht voor de wereld. U wordt
van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn!

Uitvoering M.A.V. Mondolia
12 maart 2016, 19:30u, Klarenbeek, Muziek- en Amusementsvereniging Mondolia
PampLus presents: ACDC
1 april 2016 Gezellige avond zoals u van PampLus gewend bent. Deze
editie met de ACDC coverband!! 21:00u - 01:00u Pampus Posterenk
Voorjaarsconcert Fanfare Korps Voorst
2 april 2016 Jaarlijks concert in het dorpshuis te Voorst.
20.00u - 22.30u Voorst - dorpshuis Fanfare Korps Voorst

Gemeenten en waterschap nemen
maatregelen tegen klimaatverandering
REGIO.- Achtentwintig gemeenten en waterschap Vallei en Veluwe willen meer gaan samenwerken om ‘gebruikt water’ en de toenemende neerslag slim te verwerken. Dat staat in de visie die
gemeenten en waterschap gezamenlijk opgesteld hebben en die de komende tijd besproken gaat
worden in de diverse gemeenteraden.
Samen optrekken
De visie geeft weer hoe gemeenten en waterschap
het regenwater meer willen ‘sturen’, om wateroverlast te voorkomen of te verminderen. Het idee is om
het schone regenwater zo veel mogelijk ter plekke te
gebruiken. Bijvoorbeeld door het vast te houden om
er het toilet mee door te spoelen of de tuin mee te
besproeien. In de bebouwde gebieden is het idee om
wegen met waterdoorlatende verhardingen in te zetten om overtollig water af te voren. De visie gaat uit
van het meer bovengronds verwerken van schoon regenwater en niet via het riool.
Op het gebied van ‘gebruikt water’ wordt al veel gedaan aan het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater zoals fosfaat. De visie biedt verdergaande
principes waarbij scheiden aan de bron een belangrijk vertrekpunt is. Maar ook het terugwinnen van
warmte uit douchewater is een manier om de eigen
energierekening naar beneden te brengen. De technieken zijn niet de belemmering. De visie gaat uit van het
kijken naar de optimale schaal: van huis naar straat
naar wijk naar regio.
In de visie worden de riolering van de gemeente en
de zuivering door het waterschap als één systeem gezien. Dit betekent dat het waterschap ook financieel
de gemeenten gaat ondersteunen bij de realisatie van
de ideeën. Jaarlijks stellen gemeente en waterschap
een programma van maatregelen op die bijdragen aan
een klimaatbestendige leefomgeving. De komende
zes jaar reserveert het waterschap hiervoor jaarlijks
2 miljoen euro. Bij het opstellen van de maatregelen
worden ook de inwoners betrokken.
Belang voor inwoners
“Dit is een enorm positieve stap in de samenwerking
die we al hebben met de gemeenten op het gebied van
verwerken van afvalwater,” aldus heemraad Bert van
Vreeswijk. “Waar we vroeger elkaar nogal eens beconcurreerden, trekken we nu samen op. We zijn partners
en kijken samen goed naar de besteding van de gel-

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

Deuren

Bouwjaar

Km Stand

Prijs

Nissan Pixo

Merk

Model

1.0 Acenta Airco

5-drs

2012

17042 km

7.250,-

Nissan Micra

1.2 Acenta

5-drs

2012

25874 km

8.975,-

Nissan Micra

1.4 Acenta Airco

3-drs

2008

67268 km

6.250,-

Nissan Almera Tino 1.8 Acenta

5-drs

2003

146708 km

3.250,-

Nissan Pulsar

1.2 Connect Edition

5-drs

2015

Nissan Primera

1.8 Acenta Navi

5-drs

2004

Nissan Qashqai

1.6 Acenta

5-drs

2010

Nissan Qashqai

1.6 Visia

5-drs

2009

52313 km 12.750,-

Nissan Qashqai

1.6 Acenta

5-drs

2008

117529 km 10.975,-

Nissan Micra

1.2 Visia Airco

33804 km 19.750,191560 km

3.750,-

73942 km 15.475,-

Automaat

den, vanuit het belang van onze inwoners. Daarom
betrekken we ook de inwoners bij de maatregelen. We
willen de belastingen van gemeente en waterschap
op riool betaalbaar houden en goed inspelen op de
klimaatveranderingen.”
Wethouder Jan Aalbers (Epe) en voorzitter van het
samenwerkingsverband Oost-Veluwe (Apeldoorn,
Brummen, Epe, Voorst en waterschap), is ervan overtuigd dat alle gemeenten positief op de visie reageren.
“In het overleg waren de wethouders al positief. We
gaan samen ontdekken welke maatregelen het beste
zijn. We zien de visie dan ook niet als een eindpunt,
maar als een goede start van de dialoog met inwoners,
bedrijven en kennisinstellingen.”
Samenwerken aan schoon water loont
Binnen het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe zijn drie samenwerkingsverbanden actief: Platform Water Vallei en Eem (16 gemeenten), samenwerkingsverband Regio Noord Veluwe (8 gemeenten) en
samenwerkingsverband Oost Veluwe (4 gemeenten).
Door het opstellen van jaarlijkse werkplannen worden gezamenlijk projecten uitgevoerd die leiden tot
kostenbesparingen en kwaliteitsverbetering en vermindering van personele kwetsbaarheid.

3-drs

2006

31191 km

6.750,-

Nissan Almera Tino 2.0 CVT Ambience

5-drs

2002

184463 km

3.475,-

Nissan Pulsar

1.2 Connect Edition

5-drs

2015

34880 km 21.975,-

Peugeot 1007

1.6 Automaat

3-drs

2006

98213 km

5.250,-

2007

105810 km

7.250,-

135175 km

7.750,-

Diesel
Nissan Micra

1.5 dCi Acenta Airco

3-drs

Ford

1.25 Trend

5-drs

2010

Hyundai I20

1.3

5-drs

2012

47247 km

9.875,-

Hyundai Tucson

2.0i

5-drs

2004

124318 km

5.750,-

Peugeot 3008

1.6 Vti ST

5-drs

2011

Saab

9-3

2.0

3-drs

2001

125207 km

2.375,-

Seat

Leon

1.6

5-drs

2002

126000 km

3.475,-

Ander merk
Fiesta

35263 km 16.925,-

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting
Duistervoordseweg 88
7391 CH Twello
0571-271857
www.autobedrijfspitholt.nl

Markt Twello
1
00
2

“ROOD KOKEND EN HEERLIJK VAN SMAAK”

NU 3 KILO

AVOCADO’S “HASS”
“DE LEKKERSTE”

NU 2 STUKS

WAARDEBON

WAARDEBON

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

ZUIDVRUCHTENAFDELING

NOTENAFDELING

500 GRAM
VAN 5.98 VOOR

ZOETE AARDAPPEL
“EXTRA KWALITEIT”

NU HEEL KILO

500 GRAM
VAN 4.99 NU



4.99

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

VOEDINGSUPPLEMENTEN

VITAMINE D3 1000 IU,
MERK VITIV

Heidehoning is een zeer geurige pittige honing en volbruin van kleur. Ze wordt ook wel de “koning onder de
honing” genoemd. Heidehoning is misschien wel wat
duurder, maar je kunt het ook dunner smeren omdat
ze zo pittig is. Goede heidehoning is zo stijf, dat, als de
pot omgekeerd wordt, de geleiachtige honing er niet
uitloopt. De bijenvolken worden op de heide geplaatst
van begin augustus tot half september.

ABRIKOZEN TURKSE
A.A. KWALITEIT
500 GRAM
VAN 6.49 NU

WAARDEBON

HEIDE HONING

2.99

1
99
1
99

WAARDEBON

HONING AFDELING

VAN BIOLOGISCHE TEELT

4.99

10.00

NU HEEL KILO

WILDE VIJGEN

WALNOTEN GEPELD
HALVES
600 GRAM
VOOR

“EXTRA KWALITEIT”





GEMENGDE NOTEN
MET PINDA’S



00

PASTINAAK

1 KILO
VAN 22.99 VOOR

14.99

180 SOFTGELS
VAN 19.95 VOOR



GIEZERWILDEMAN STOOFPEREN

van 12.30 tot
17.30 uur

16.95

KINDER
MULTIVITAMINE
MERK VITIV
100 TBL.
VAN 18.90 VOOR

14.99

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!

DE EEKHOORN noten, zuidvruchten en natuurvoeding

Hoofdweg 54-56, 6744 WL Ederveen, tel. (0318) 57 34 39, fax (0318) 57 23 19, Mobiel 06 53 55 44 69 E-mail. schoeman26@zonnet.nl www.de-eekhoorn.com

Kom... en proef de sfeer
Nieuwe verkoopwagen
groente- en fruitspecialist Burgers

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

Vermist
Zwarte
Twello.

poes:

Kruisvoorderweg,

Gevonden

Zwarte kat met witte snuit en bef:
Duistervoordseweg, Twello.
Ik ben als gevonden opgegeven vanaf
de Duistervoordseweg te Twello.

TWELLO.- Het was afgelopen vrijdag een klein beetje feest op de markt waar
Groente en Fruitspecialist H. Burgers al ruim 20 jaar zijn vaste standplaats
heeft met zijn marktkraam. Na al die tijd werd het tijd voor vernieuwing. Met
gepaste trots presenteerden de medewerkers van Burgers dan ook de nieuwe
verkoopwagen. De ruim 11 meter lange wagen oogt niet alleen nieuw, maar
heeft vooral een frisse uitstraling. Het duurde dan ook niet lang of Burgers
kon de eerste complimentjes van marktbezoekers in ontvangst nemen. Bijkomend voordeel van dit alles is dat het werken als minder lichamelijk zwaar
wordt ervaren door de medewerkers.

Woensdag 13 januari 2016

MEDISCHE DIENSTEN
Als u buiten de spreekuren dringend
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar
Apeldoorn: 0900 600 90 00
Voorst: bellen naar Zutphen:
0900 200 90 00
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met
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
openingstijden kunt u terecht bij
Dienst Apotheek Salland, gevestigd
in de centrale hal van het Deventer
Ziekenhuis. Tel. 0570 53 65 05.

TANDARTSDIENST

Voor informatie kunt u het antwoordapparaat 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
bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg

Medipoint|Vérian
Zorgwinkel

Ook voor uitleen verpleegartikelen.
Medisch Centrum Twello, Raccorderment 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:
maandag t/m vrijdag van 9.30-17.30
uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Buiten deze openingstijden kunt u
op werkdagen van 16.30-20.00 uur
en op zaterdag, zon- en feestdagen
van 10.00-16.00 uur terecht bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijsgaarde
5 in Apeldoorn. Voor informatie bel
met Zorgsaam op werkdagen van
9.00-12.30 uur, tel. 055 58 898 58.

Sensire AlgeMEEN
maatschappelijk werk

Tel. 0900-6228724 24 uur per dag
bereikbaar. Inloopspreekuur donderdagochtend 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, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 0881263126. 24 uur per dag bereikbaar.

Trimenzo Zorg aan huis

Biedt thuiszorg aan alle zorg- en
hulpvragers in de gemeente Voorst
en is 24 uur per dag bereikbaar via
tel. 0571 28 05 30. Meer informatie:
www.trimenzo.nl. U kunt ook binnenlopen in ons kantoor:
Marktplein 15 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
diensten van de Diabetesvereniging.

SALLAND VERZEKERINGEN

Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag
van 13.30-16.00 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 09.0014.00 uur. Tel. 0570 74 51 11. Voor
meer informatie www.meeveluwe.nl
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Oudheidkundige Kring Voorst

KERKDIENSTEN

‘uit het archief’

Zondag 17 januari

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur
drs. Bulens.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30
uur ds. H. van Marle, 15.00 uur
kand. G. Noorderman.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. J.
van Ark.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.30
uur ds. L. van Prooyen Schuurman.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur
kapel gesloten oec. Viering in Dorpskerk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. M.
Bassa.
Prot.gem. Welsum,. 09.30 uur ds.
Troost.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. K.
Roffel.
R.K.kerk
Duistervoorde-Twello,
09.00 uur pastoor Daggenvoorde,
10.30 uur Dorpskerk pastoor Daggenvoorde, ds. L. van Prooyen
Schuurman.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven),
10.00 uur, 17.00 uur ds.

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
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
1927 Uitstapje.
Tekst op het bord: “Naaischolen Nijbroek en ons Dorpshuis Nijbroek.
Wie kunnen ons meer vertellen over deze naaischolen en de afgebeelde personen?

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 kerken. Derde blok: tot
12.00 uur – verzoekplatenprogramma.

NaastenhulpVoorst

Reactie week 1.

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

Er kwam geen reactie deze week.

AED’s

DIERENARTSEN
DIERENKLINIEK TWELLO

Bussloo

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

Gebr. de Haan, Bussloselaan 28

Dierenarts voor gezelschapsdieren,
paarden & landbouwhuisdieren.
Torenbosch 64, Twello,
Zutphenseweg 50, Klarenbeek.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com

Dorpshuis ‘t Oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

DIERENARTSENPRAKTIJK
DE DRIEHOEK

DIERENKLINIEK
DE IJSSELVALLEI

Kliniek voor gezelschapsdieren en
paarden. Voor spoeddienst 24 uur
per dag bereikbaar 055-3669286.
Kopermolenweg 11 Klarenbeek.
www.dierenkliniekijsselvallei.nl

SPREEKUREN
WIJKAGENT
Twello
Marcel van Raan
Donderdagavond 19.00-21.00 uur
Politiebureau, Veilingstraat 30
Nijbroek
Teuge en Twello boven spoorlijn
Roos Kok
Elke 2e maandag van de maand
19.30-20.30 uur, Dorpshuis Arend
Klarenbeek
Cengiz Kara
Elke 3e woensdag van de maand
19.00 uur-19.30 uur
Multifunctioneel Centrum
Wilp/Voorst/Bussloo/
Steenenkamer
Frans van Dijk
Elke 1e dinsdag van de maand
Wilp 19.00 - 19.30 uur, Dorpshuis de
Pompe
Voorst 20.00 - 20.30 uur, Dorpshuis
Voorst

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

Empe
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
Duistervoordseweg 11, 0571 287820
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 (avond en weekend)
Horesca Lieferink
Mosseler Goorstraat 5, 0571 287000
Kringloop, Koppelstraat 57, 0571 260183

Voorst
Coop Boogman, Schoolstraat 1, 0575 501257
Trimenzo Zorgcentrum De Benring,
Tuinstraat 51, 0575 501636
Dorpshuis Voorst
Schoolstraat 14, 0575 502756
‘s Heeren Loo / ‘t Kruiwerk
De Windvang 3
Aanwezig in het magazijn achter de keuken
onder openingstijden van ‘t Kruiwerk
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
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word in
januari lid en sport
52 weken voor slechts
€ 29,95 per 4 weken

onbeperkt*

(incl. ﬁtness, begeleiding en groepslessen)

en betaal géén
inschrijfgeld!
*vraag naar de voorwaarden

!

let op:

ook voor onze bestaande leden
hebben we een mooie aanbieding

Wenters Sports Club, Jachtlustplein 3, 7391 BW Twello, TEL 0571 274 843, www.wentersﬁtness.nl

