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RUNS4LIFE HAALT €1875,00 OP VOOR HET GOEDE DOEL

VEEL ENTHOUSIASTE WANDELAARS,
LOPERS EN PUBLIEK

TEUGE.- De vierde editie van Teuge
Runs4Life was een fantastische dag
met veel enthousiaste wandelaars,
lopers en publiek. Dit jaar was het
goede doel Bas van de Goor Foundation.

ZATERDAG

ZONDAG

7º

8º

SENIOREN BEGINNEN
NIEUWE JAAR GOED
POSTERENK.- Een groep senioren is
het nieuwe jaar begonnen met een
bijeenkomst in gebouw Bethel,
waar ze hebben genoten van een
heerlijk diner. Half december ontving men een uitnodiging en hierop werd enthousiast gereageerd.
Er werd een heerlijk voor- hoofden nagerecht geserveerd.
Het initiatief kwam van Monika Klein
Haar Bruntink, zij is die nieuwe Dorpscontactpersoon (DCP) van Posterenk.
Er werd prima samengewerkt met de
werkgroep Welzijn, Jumbo Binnendijk
en een groot aantal vrijwilligers. Na
het eten kregen alle mensen een tasje
uitgereikt met een mooie cyclaam van
St. Tamara en een folder van ‘Zeker Bewegen’. De Buurtsportcoach van Mens
en Welzijn en Rolf Tijssen verzorgen
binnenkort in Posterenk een voorlichtingsbijeenkomst over de cursus ‘Zeker
Bewegen’. Deze wordt eveneens georganiseerd in gebouw Bethel aan de Grotenhuisweg 13 in Posterenk, op dinsdagmiddag 15 januari om 13.30 uur.
Ook mensen van buiten Posterenk zijn
hier van harte welkom.

Algemeen Belang Teuge & De Slaapfabriek hadden in samenwerking met
AV’34, het hele parcours uitgezet en alles
tot in de puntjes geregeld. Tijdens deze
run, die jaarlijks wordt gehouden, zamelen we elk jaar geld in voor een goed
doel (lokaal of landelijk).
Om 08:30uur was de organisatie weer
ter plaatse en werden de dranghekken
geplaatst, de banners neergezet en de
geluidsinstallatie getest. Na een heerlijk
kopje koffie bij Take off druppelden de
eerste wandelaars binnen om zich nog
ter plekke in te schrijven voor de wandelroute van plusminus 7 kilometer.
Om 10:00 uur was de start van de wandelaars. Nadat het startschot werd gelost door Burgemeester Penninx vertrokken er zo’n 50 wandelaars (inclusief
Burgemeester Penninx).
Om 11.00 uur was het tijd voor de kinderen, onder andere uit Teuge en omstreken, om de 500 meter en iets later de
1 kilometer te trotseren. Allen voor het
goede doel! Aangemoedigd door vele
toeschouwers brachten zij samen geld
binnen voor de Bas van de Goor Foundation. Na afloop van de 2 kortere afstanden werden de winnaars gehuldigd
en beloond met gesponsorde prijzen
van bedrijven uit de regio.

De scherpste
hypotheekrente bij
Yoost! Vanaf 1.35%

Jan de Croon

houdt u mobiel!
Om 11:45 uur ging de 10 kilometer van
start, iets later gevolgd door de hardlopers van de 5 kilometer. Met veel plezier
en het goede doel in gedachten, slaagden 250 hardlopers en wandelaars erin
hun afstand te volbrengen. Dit jaar had-

den we zelfs wederom hardlopers uit
Nieuw-Zeeland! Hoe stoer is dat?! En dat
alles op International Airport Teuge.
Nadat de laatste loper binnen was, de
winnaars van deze afstanden waren ge-

huldigd en iedereen zich tegoed deed
aan diverse lekkernijen, kon de eindstand worden opgemaakt: het resultaat
€1875,00 voor het goede doel! Alle uitslagen staan vermeld op www.uitslagen.nl

KLARENBEEK.- Iedere eerste en derde woensdag van de maand wordt er
vanaf het MFC te Klarenbeek gewandeld met een groep enthousiaste wandelaars. De tocht is gemiddeld 7 kilometer lang en voert langs ons gevarieerde landschap.
van 11.00 uur weer terug. Aanmelden
hoeft niet en er zijn geen kosten aan
verbonden. Na afloop kunt u gezellig in

het MFC een kopje koffie of thee komen
drinken dat u wordt aangeboden door
het Klarenbeeks Belang.
Je hoeft niet getraind te zijn maar een
stel stevige wandelschoenen zijn aan te
raden omdat de paden ook wel door het
bos gaan.

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

Psssst...

WILSTER

PROJECTEN

Topkwaliteit PVC vloeren.
Uiterst slijtvast
voor intensief
gebruik!

€ 39,
€ 59,9

95

5 m²

Ook voor: tapijten, zonwering & horren, traplopers,
gordijnen, karpetten
Molendwarsstraat 58 TWELLO

(showroom geopend op afspraak)

jandecroon.nl | Tel: 0571-275903

SAMEN WANDELEN VANAF HET MFC
Komende woensdag, 16 januari starten
we dit jaar weer met wandelen. We vertrekken om 9.30 uur en zijn rond de klok

Inclusief:
- PVC vloer
- Egaliseren
- Leggen

aPK Keuring | onderhoud
airco Service | ruiT reParaTie
Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

info@wilsterprojecten.nl
06 - 250 67 601

WWW.WILSTERPROJECTEN.NL

Onze relaties
waarderen
ons met een:

9.6

Benieuwd wat relaties over ons zeggen?
Ga naar: www.berends-slump.nl

Start opruiming
showroommodellen
Twelloseweg 79, Terwolde
T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

slapen & wonen

FAMILIE BERICHTEN

Overlijdensberichten kunt u opgeven tot
dinsdagochtend 10.00 uur. Geboorteberichten,
huwelijksaankondigingen, dankbetuigingen,
jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur.
U kunt deze berichten mailen naar:
info@voorsternieuws.nl of inleveren bij:

Gevraagd flinke hulp “ervaren interieurverzorging” in verbouwde boerderij.
Diervriendelijk van 09:30 - 12:30
op vrijdag. Klarenbeek/Loenen
Mevr. Veeneman 06-20410456
Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service
70-Tons weegbrug

Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, 7391 EG Twello,
telefoon: (0571) 27 61 91

Binnenkort gevraagd:

medewerker m/v

Wees niet verdrietig, ik blijf bij jullie.
Verdrietig hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw, onze moeke
en oma

Jo Bauer - Smit

* Almelo,
11 juli 1931

Bertus

† Twello,
6 januari 2019

Marcel
Frank en Yvonne
Patrick
Hans en Annette

Er is gelegenheid om afscheid te nemen
van Jo en ons te condoleren op
donderdag 10 januari van 19.00 uur tot
20.00 uur in Afscheidscentrum Hemmes,
Piet Heinstraat 33 te Twello.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
op vrijdag 11 januari om 12.00 uur in de
Monetzaal van crematorium De Omarming,
Voorsterallee 95 te Zutphen.

Na de plechtigheid is er tevens gelegenheid
ons te ontmoeten in de koffiekamer van
het crematorium.
In plaats van bloemen graag uw gift
voor het KWF, hiervoor zullen
collectebussen in het Afscheidscentrum en
in het crematorium aanwezig zijn.

Na een zorgzaam leven is overleden

Gerritje Witteveen-van den Brink
-Gerrie Apeldoorn, 25 oktober 1939
† Twello, 24 december 2018
Jan Witteveen
Karin en Jos
Kim en Rick
Britt en Luka
Jan Willem en Evie
Jeroen en Ilona
Frank en Melissa
Kensi

De crematieplechtigheid heeft in besloten
kring plaats gevonden.

info@kbschroot.nl

Twello, Jo Roelofs (0571) 27 66 27

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!

Marinka de Haan

Tandzorg Op Maat is een groepspraktijk van tandartsen en
mond-hygiënisten. Wij doen er alles aan om u op uw
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht vinden wij
belangrijk, evenals een goede (mond)hygiëne en preventie.

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

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

U bent van harte welkom om samen met ons te werken
aan gezonde tanden en een stralende lach.

06 43997838
dag en nacht

erk
d in maatw

n Steengoe
n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

BLOEMSTYLIST

Margo Tiemens
06-19286279
• Bloemwerk op bestelling
• Rouwbloemen
• Trouwbloemen
• Bedrijfsaankleding
• Zakelijke bloemabonnementen

TIEMENS

Komt aan huis om
bloemwerk te bespreken

W WW.MAR G OTIE ME NS.NL

Lian Brandsma
Uitvaartzorg

Dorpsstraat 26c
7391 DE Twello
Tel: 0571 27 60 40

Bel of schrijf u nu in via de site
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Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

Uitvaartspreekuur in Klarenbeek
elke tweede maandag van de
maand van 10.30 tot 11.00 uur
Het Boshuis, Kerkweg 2, Klarenbeek
Lian Brandsma Uitvaartzorg
Händelstraat 58
6961 AD Eerbeek
06 23 00 95 51

Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid
Respectvolle, persoonlijke
en betrokken begeleiding
Werkzaam in de Gemeente
Voorst
Familiekamers 24 uur per
dag toegankelijk

www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl

Uurwerk reparaties

Hans Hartgers
06-23920153

Bosgeelster 8, 7392 AA Twello

tel. 06-13694873

Verpakken-wegen
leveranties naar slagers en horeca.
Ongeveer 15 uur p/w, ingeval juiste persoon
leeftijd geen probleem.

www.marinkadehaan.nl

Correspondentieadres:
Hemmes Uitvaartzorg
T.a.v. Familie Bauer
Piet Heinstraat 33
7391 WK Twello

Runnenbergweg 7 Vaassen

Klokken en Horloges
(batterijen)

VSV: Uw Fernco Dealer
Afscheidscentrum Hemmes
Piet Heinstraat 33, Twello

Uit voorraad
leverbaar

Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, Twello
Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

Koppelstraat 4 | Twello

Tel: 0571 - 794 514
www.v-s-v.nl

Uitvaartverzorgers
Ilse Hemmes • Anja Esbeukman
Marion Koldewijn • Joyce de Vries
Kimberley Bleijerveld
We staan 24/7 voor u klaar:

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

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

WOENSDAG 9 JANUARI 2019

BURGEMEESTER VOL LOF OKV
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VOORZITTERSCHAP
VVD LIBERAAL 2000
OVERGEDRAGEN

GEMEENTE VOORST 200 JAAR IN
STIJL AFGESLOTEN

auto

schade?

GEMEENTE VOORST.- Op 1 januari
2019 droeg Ruud Kooij het voorzitterschap van de fractie VVD – Liberaal2000 in de gemeente Voorst
over aan Gerrit Schimmel. De fractie van VVD Liberaal 2000 heeft dit
unaniem besloten.
Ruud Kooij, woonachtig in Terwolde,
was vanaf 2012 fractievoorzitter, in
eerste instantie van de VVD, en vanaf
2015 van de gefuseerde fracties VVD
en Liberaal 2000. Door gezondheidsproblemen heeft Ruud Kooij de wens
uitgesproken het voorzitterschap van
de fractie over te dragen. Hij blijft als
gemeenteraadslid actief voor VVD - Liberaal 2000.

De organisatoren van Voorst 200 jaar keken vrijdag 28 december j.l. meer dan tevreden terug
tijdens een informele bijeenkomst in het gemeentehuis
TWELLO.- Het afgelopen jaar 2018 stond de gemeente Voorst in het teken
van het 200-jarige jubileum. Met de in 1818 ondertekende Acte van Oprichting werden de dorpen en kerspels Klarenbeek, De Vecht, Nijbroek, Terwolde, Bussloo, Twello, Voorst, Teuge en Wilp samengevoegd tot één gemeente. De herdenking van dit memorabele feit startte op 1 januari van
het afgelopen jaar met een geweldige happening in en rond enkele historische panden in het centrum van Twello.
De happening vormde tevens de inleiding tot een feestjaar waarin alle kernen
van de gemeente Voorst door de Oudheidkundige Kring werden bezocht voor
een Historisch weekend. Voor de fotoexposities, gesprekken met dorpsbewoners, filmvertoningen, presentaties,
stappen door het heden en verleden,
oude landkaarten, (verdwenen) straatgezichten enz. hadden de leden van de
OKV een duik in het rijke archief gedaan.
Als dank voor deze ‘werkzaamheden’
werden de vrijwilligers van de OKV vrijdag 28 december in het zonnetje gezet
door burgemeester Jos Penninx. In zijn
toespraak benadrukte hij het vele en
goede werk dat de OKV het afgelopen
jaar ten toon heeft gespreid.
Zonder ook maar iets af te doen aan de
inzet en toewijding van de OKV vrijwilligers, sprak Penninx vol lof over de maatschappelijk zeer betrokken Maré Elizen:
‘’Mooi om hier te zijn op deze voor mij
bijzondere plek, het gemeentehuis van
Voorst, voor het openen van de laatste
activiteit van 2018, vooral in het kader
van 200 jaar Voorst. Een dag geleden
heb ik Maré Elizen mogen onderscheiden, weliswaar in kleine kring vanwege

zijn huidige gezondheidssituatie. Elizen,
staat bekend als een aimabel persoon,
gepassioneerd vakman met oog en een
groot hart voor anderen, voor verenigingen, voor stichtingen. Hij heeft in de aanloop en vooral de start van jubileumjaar
200 jaar Gemeente Voorst op 1 januari
2018 de gemeente voortreffelijk op de
kaart gezet. Door zijn inzet was de start
heel bijzonder voor duizenden mensen
en daarmee de basis voor goed vervolg.
Hij heeft o.a. een unieke ‘200 Jaar Gemeente Voorst’ munt laten maken. Ook
heeft hij de Dorpsstraat vanaf Swinckels
tot de H.W. Iordensweg prachtig laten
aankleden, inclusief ‘het oude gemeentehuis’. Mede door zijn bijzondere inzet is
de viering van 200 Jaar Gemeente Voorst
zeer goed gestart en daarmee ook in zeer
positieve sfeer geslaagd. Het vervolg met
de 9 weekenden van de OKV hebben
hiermee een geweldige basis gekregen.
Maré Elizen heeft zich ook op ander terrein langdurig bij verschillende instanties, waaronder de verlichting van de
Dorpskerk en de sponsoring van Stichting Dorpsverfraaiing, als een bijzonder
maatschappelijk verantwoord ondernemer getoond. Door zijn publiciteit en on-

SPORTIEF ETEN BIJ KRIEBELZ
TERWOLDE.- De Terwoldse wandel- en fietsgroep is opnieuw actief in januari. Op
donderdag 24 januari zullen de deelnemers een wandeling organiseren in de omgeving van Terwolde en aansluitend gaan ze genieten van een heerlijk stamppot buffet
bij brasserie Kriebelz. Diegenen die niet mee kunnen wandelen zijn uiteraard ook
welkom bij het buffet. Voor de wandelaars: vertrek 15.00 uur vanaf de kerk. De wandeling wordt een verrassingstocht van zo’n 5 à 6 kilometer. Voor de niet- wandelaars:
de lopers komen vanaf 17.00 uur bij Kriebelz bij elkaar. Rond 18.00 uur wordt aangeschoven aan het stamppotbuffet. Op dit moment zijn er nog weinig aanmeldingen.
Graag vòòr uiterlijk 17 januari je opgave doen. Dat kan via de mail: corrieswennenhuis@hotmail.com of telefonisch 0571291682.

Nijverheidsstraat 42, 7391 ZV Twello tel: 0571-276907
www.muldervlees.nl bestellingen@muldervlees.nl
Aanbiedingen zijn geldig de hele maand januari 2019.

runder gehakt
kipfilet
riblappen
kippenpoten

€
per kilo €
per kilo €
per kilo €
per kilo

4,75
4,75
6,50
1,60

voor onze overige aanbiedingen en
openingstijden www.muldervlees.nl

dersteuning van initiatieven heeft hij een
positieve maatschappelijke meerwaarde
geleverd aan de gemeente Voorst.’’

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
28
Tel: 0571
0571 78
78 50
50 28

Gerrit Schimmel woont in Twello en is
sinds 2014 raadslid. Ans van Amerongen uit Twello en Emiel de Weerd uit
Terwolde completeren de fractie van
VVD Liberaal 2000.

lijkheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtsvaardigheid
zullen de raadsleden van VVD Liberaal
2000 hun taken in de gemeenteraad
blijven vervullen.

De politieke koers van de fractie blijft
ongewijzigd. Vanuit de liberale grondbeginselen: vrijheid, verantwoorde-

Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Gerrit Schimmel: gerritschimmel@kpnmail.nl of 06 22378224
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MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700

Welke

trekker chauffeur
komt ons team versterken

UITNODIGING
 Voor alle voorkomende
werkzaamheden.
 Geen acht tot vijf mentaliteit.
voor de
Voor inlichtingen: Gert ten Voorde, 06-57613780
Uw sollicitatie kunt u richten aan: Fa ten Voorde,
Avervoordseweg 26, 7396 PE Terwolde
ten.voorde@agroweb.nl
van

Bijbaan als
zaterdaghulp of
vakantiewerker?
Vestiging Terwolde
Zoek jij een bijbaaan die goed te combineren is met je studie en heb jij affiniteit met technische producten en
vindt je het leuk om klanten te helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Lees dan meer op werkenbijwildkamp.nl

Op D.V. vrijdag 22 januari 2010
van 10.00 uur tot 18.00 uur
Welkom aan de Avervoordseweg 28, De Vecht

WIJ ZOEKEN JOU

VACATURE

Financieel administratief medewerker
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als financieel administratief medewerker Inkoop? Wij bieden je een
afwisselende baan met verdere groeimogelijkheden binnen een team van 5 medewerkers in een modern familiebedrijf.
Heb jij een MBO-opleiding Financiële administratie afgerond en/of relevante werkervaring, dan hebben wij misschien
wel een hele leuke functie voor jou!
Interesse? www.nikkels.nl/vacatures

Voorsternieuws
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NIEUWJAARSWANDELING
SCOUTING VOORST

Beste inwoners van de gemeente
Voorst,

VOORST.- Oliebollen, nieuwjaarsrecepties enzovoort… Heel gezellig
maar het kan ook anders: Wandel dit jaar gezamenlijk mee met de
Nieuwjaarswandeling van Scouting Voorst op 13 januari! Er is een
mooie route uitgezet van circa 6,5 kilometer (voor minder geoefende
wandelaars en wandelaartjes maken we ook een kortere versie).

Ik hoop ik dat u fijne feestdagen
heeft gehad. Graag wens ik u en al
uw dierbaren een heel voorspoedig,
gezond en duurzaam 2019.

Aanvang: 13.30 uur, ontvangst met gratis koffie/thee. Start vanuit Clubhuis De
Vlam, Halmen 1a, Voorst. Parkeren op het parkeerweitje aan De Halmen, of
op de parkeerplaats bij Bakker Bril. (staat aangegeven) En uw hond? Die mag
een middagje thuisblijven.

2018: 200 jaar gemeente
Voorst

Deelname is gratis, maar ook dit jaar is er na de wandeling gelegenheid de
middag gezellig af te sluiten met snert en/of een broodje met iets lekkers in
het clubhuis.
De organisatie hiervan ligt deels in handen van de Explorers. Zij hopen hiermee een klein centje bij te verdienen voor hun zomerkamp in 2019. Voor meer
informatie: stuur een mail naar info@scoutingvoorst.nl of bel 06 41688664.

Sta eerst kort stil bij het afgelopen jaar
waarop we samen trots mogen zijn. We
vierden het 200-jarig bestaan van de Gemeente Voorst en gingen vol vertrouwen
samen voort. Na een geweldig nieuwjaarsfeest op 1 januari in Twello hadden
we 9 prachtige historische weekenden
met de Oudheidkundige Kring Voorst in
onze dorpen zoals ook te lezen in Voorster Nieuws. We zagen heel veel enthousiasme en inzet van vrijwilligers in buurt,
school, vereniging en brede Voorster
samenleving, waarvoor sommigen zelfs
Koninklijk werden onderscheiden.

TREFPUNT DUISTERVOORDE
DOET NAAM EER AAN
TWELLO.- Het jaar 2019 werd in het Trefpunt vrijdag 4 januari ingeluid met
een zeer druk bezochte Nieuwjaarsreceptie waarin burgemeester Penninx
zijn opwachting maakte en de organisatoren lof toezwaaide voor het initiatief om op ongedwongen wijze mensen met elkaar in contact te brengen.

Enkele memorabele feiten

De verkiezingen brachten winst voor
Gemeentebelangen, vernieuwing met
7 jonge raadsleden en een Coalitieakkoord ”Ambitie met Visie”. Koning Willem
Alexander opende de Koningsspelen
2018 in Twello op brede school De Fliert.
Op allerlei fronten is hard gewerkt aan
mooie (gemeentelijke) initiatieven en
projecten zoals de uitwerking van het sociaal Preventiebeleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp
en Participatie, en gratis sporten voor
basisschoolleerlingen.
Maar ook aan nieuwbouw van woningen
voor jong en oud in Klarenbeek en Terwolde, restauratie van de molen in Terwolde, opening rondweg N-345 Voorst,
herinrichting Duistervoordseweg, Enkweg Posterenk en Wilp-Achterhoek, snelle fietsroute langs Steenenkamer; viering
50 jaar Pampus Wilp, opening gebouw
PECO Teuge, nieuwe sauna in Bussloo,
opening politiesteunpunt in gemeentehuis, een geweldige Rotary Mantelzorgdag, KWF Samenloop voor Hoop bij SV
Twello, woonzorgcoöperatie Benring
Voorst, een Cleantech Tomorrow festival op Airport Teuge en de kansenkaart
Polder Nijbroek. We werden gouden
winnaar Entente Florale (bij de dorpen)
met Twello.

Persoonlijk

Ook voor mijzelf was 2018 een mooi jaar.
De gemeenteraad heeft mij unaniem
herbenoemd voor een derde termijn en
in mijn dagelijkse contacten heb overal
de positieve sfeer in de gemeente Voorst
ervaren. Aandacht voor de goede dingen
in het leven geeft iedereen blijkbaar de
meeste energie! Als trotse opa heb ik intens genoten van mijn 5 kleinkinderen,
in Twello en op vakanties in het buitenland.

Verder in 2019

Na een prima jaarwisseling met dank
aan inwoners, politie en brandweer,
gaan wij wat mij betreft vol energie voort
in het groene hart van de Cleantech onder het motto: schouder aan schouder
komen we verder!’ Het gaat het goed in
het algemeen dankzij al die vrijwilligers
die zich met hart ziel inzetten voor hun
medemens, verenigingen, instellingen,
dorpen en gemeente. Goed laten wat
goed is en met respect en vertrouwen
in elkaar werken aan wat nog beter kan.

Vertrouwen in de
democratie!?

De gemeente Voorst moet zoals elke
overheid (gericht op het algemeen belang en de lange termijn) vooral besluiten nemen over tegengestelde belangen, nieuwe dingen mogelijk maken en
mensen in de knel ondersteunen, en dat
is niet altijd makkelijk. Ik hoop dat onze
gemeente dat transparant en begrijpelijk
voor iedereen doet en dat wij zo gezag-

hebbend zijn als openbaar bestuur. Dat
onze volksvertegenwoordigers, bestuurders en medewerkers allereerst goed
naar inwoners en initiatiefnemers luisteren, de problemen goed analyseren,
hiervoor samen met de samenleving
slimme en passende alternatieve oplossingen met visie bedenken en deze
met de betrokkenen doorspreken; dan
kunnen we goede besluiten nemen met
waardering voor onze aanpak en genomen besluiten ook met draagvlak schouder aan schouder uitvoeren. Dat wens ik
ons allen hierbij toe in Voorst, de Cleantechregio Stedendriehoek en de hele wereld voor 2019. Laat in ieder geval op 20
maart uw stem horen bij de verkiezingen
voor de Provincie en het Waterschap.

Klimaatverandering

Het allerbelangrijkste beleidsonderwerp
in 2019 wordt volgens mij ons Klimaatbeleid, de vertaling en uitvoering van het
(CO2 reductie) Klimaatakkoord. Dit om
een verdere verslechtering van ons klimaat met meer droogte, hongersnood,
vluchtelingenstromen en wateroverlast
wereldwijd tegen te gaan. Wat gaan wij
allemaal samen lokaal en regionaal doen
aan klimaatadaptatie, het aanpassen van
ons gedrag door duurzame maatregelen
te nemen? Minder gebruik van energie,
LED-lampen, verduurzaming woningen,
meer hernieuwbare energie opwekken
(zonnevelden en zonnepanelen), meer
fietsen, meer elektrische voertuigen en
het planten van een miljoen bomen?
Maar ook werken aan een circulaire economie door het zuiniger omgaan met
(gebruikte) grondstoffen; het afkoppelen
en hergebruiken van rioolwater zoals in
Waterfabriek Wilp. En dat allemaal betaalbaar voor iedereen!? De Cleantechregio zal een Regionale Energiestrategie
(RES) moeten opstellen. Alleen schouder
aan schouder komen we hier verder volgens mij.

Sociaal domein

Enkele onderwerpen voor 2019: project
Voorst onder de Loep met als doel dat
alle inwoners kunnen meedoen en de
kans dat inwoners in de problemen komen wordt verkleind. Aandacht voor diversiteit, welvaart en welzijn van al onze
inwoners door nieuwe burgerinitiatieven
met behoud van de geweldige inzet van
vrijwilligers en verenigingen. Maar ook
meer maatwerk bij wonen en zorg, jeugd
en onderwijs, aanbesteding PlusOV, ge-

zond bewegen en rol nieuwe Delta bij arbeidsparticipatie. Denk ook aan Carnaval
met jaarprins uit De Vecht. Nadrukkelijk
kijken we naast de dorpscontactpersonen naar de inzet van digitale media als
bij Voorstactief en Kijk in de kernen voor
kansen van burgerparticipatie in onze inclusieve samenleving.

Ruimtelijk domein

Hier vooral aandacht voor onze uitvoeringsagenda (duurzame) Ruimtelijke
Toekomstvisie Voorst; denk aan planvorming uitbreiding woningbouw Twello,
jongeren (friends)huisvesting met IJsseldalwonen, ouderen wonen langer
zelfstandig, woonzorg Dennenlust Klarenbeek. Veel aandacht aan het thema
circulaire duurzame landbouw met meer
biodiversiteit, en daarmee aan het beleid rond zonnevelden, asbestsanering
daken, vrijkomend agrarisch vastgoed,
cultuurhistorie met de kerk in Bussloo,
de houtzagerij Steenenkamer en de visie
Polder Nijbroek. Aan nieuw mobiliteitsplan met elektrisch vervoer, maar ook
aan dorpsverfraaiing en herinrichting
van straten zoals de Stationsstraat Twello en Koningin Wilhelminastraat Terwolde, en natuurlijk de Rijksstraatweg
in Voorst; betonnen fietspaden langs De
Fliert in Bussloo Wilp en verbreding van
de A1. Aan de dreigende overlast van
vliegroute Lelystad en kansen ontwikkeling vliegveld en Fliegerhorst Teuge.

Veiligheid

Vanzelfsprekend weer aandacht voor
evenementen en alcoholgebruik; in 2019
extra nadruk op het voorkomen van
ondermijning (door drugs) in het buitengebied, voor de strategische agenda
(brandweer) Veiligheidsregio Noord Oost
Gelderland VNOG, renovatie van het gemeentehuis en herontwikkeling van gebied (oude) Veluws College, brandweer
en gemeentewerf; voor verkeersveiligheid en tot slot afvalverwerking samen
met Circulus Berkel in Voorst.

Schouder aan schouder

Graag reken ik ook in 2019 op uw grote
betrokkenheid bij en uw aller inzet voor
onze prachtige gemeente Voorst zodat
we er samen een heel mooi jaar van maken. Aanvullend verwijs ik u graag naar
mijn nieuwjaarsfilmje te vinden op website gemeente Voorst en YouTube internet: Schouder aan schouder komen we
verder!

Voorzitter Ron Ehlebracht sprak de bezoekers voor de laatste keer toe, hij draagt de
voorzittershamer over aan Ton Simons, .
Als een tweetal jaren geleden Ron Ehlebracht met enkele medestanders het
plan opvatte om de voormalige recreatieruimte van de Martinushof in te vullen
met bijeenkomsten voor senioren, konden ze nog niet vermoeden dat het tot zo’
n groot succes zou leiden. Het oogmerk
iets te doen voor de ouderen uit Twello e.o. en hen de gelegenheid te geven
elkaar te ontmoeten sloeg aan. Elkaar
treffen en vervolgens een gezellige mor-

gen/middag in een trefpunt leidde al snel
tot de naam Trefpunt Duistervoorde.
Dagelijks staat de deur vanaf 10.00 uur
open voor allerlei activiteiten, samen
koffie te drinken, bingo te spelen, samen
eten enz. het zijn zo maar enkele voorbeelden. Degenen die met regelmaat
de bijeenkomsten bezoeken prijzen zich
gelukkig met de mogelijkheid die ‘t Trefpunt biedt. De ontmoetingsruimte staat
open voor iedereen.

TONEELGROEP VOORWAARTS
SPEELT VERMAKELIJKE KLUCHT
‘EEN RITS TE VER’
TWELLO.- Op 8, 9, 15 en 16 februari speelt toneelgroep Voorwaarts in brasserie-restaurant Korderijnk te Twello (aanvang 20:00 uur) de absurdistische
klucht ‘Een rits te ver’, geschreven door acteur en zanger Jon van Eerd.
Na de première in 2005 slaagt Van Eerd
er keer op keer in om het publiek warm
te laten lopen voor zijn hilarische verzinsels. Hierbij combineert hij op aanstekelijke wijze het vakmanschap van de op 16
augustus 2018 overleden John Lanting
met het komische naturel van André van
Duin.
‘Een rits te ver’ is een vermakelijke klucht
in twee bedrijven. Hoofdpersoon Harry
Vermeulen runt al jaren camping ‘De
Wielewaal’. Plotseling wordt hij echter
geconfronteerd met een inspectie door
de gemeente. Het plan is om de camping
te sluiten, waarna er een golfterrein voor
in de plaats zal komen. Met behulp van
zijn dochter Lies en zijn Chinese werkneemster Lang Leng Hop is Harry, op van
de zenuwen, bezig zijn camping tip top in
orde te maken nog vóór dat de inspec-

teur zal arriveren. Om zijn levenswerk te
beschermen, wil Harry alles in het werk
stellen om deze inspecteur te vriend te
houden. Maar hoe doe je dat, als je niet
weet wie dat is… Daarbij wordt hij ook
nog eens tegengewerkt door iemand die
allerlei laster verhalen rondstrooit over
slecht onderhoud en verdere dubieuze
praktijken op de camping.
Benieuwd of Harry zijn hoofd boven water weet te houden? Koop dan tijdig uw
kaarten bij boekhandel Oonk te Twello.
Ook zijn de toegangskaarten verkrijgbaar via de site: www.toneelgroepvoorwaarts.nl
Tip: indien u wederom gebruik wilt maken van het complete en uiterst smaakvolle theater arrangement, bel dan even
met brasserie-restaurant Korderijnk (tel.
0571-271851).

OPHEFFINGS

P
O
O
K
R
E
V
T
I
U
TWELLO

GEHELE COLLECTIE

60%
TOT

Marijkeweg 1a
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

KORTING

*GELDT VOOR ALLE ARTIKELEN MET ACTIEKAART
Uw partner in autoschade:

Reserveren?

cestlaviemarie.nl

Pvanadenmananed!nkoek
T. 0571-745 006

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

Vaassen

PA NN EN KO EK WA RM
VL EE S ME T SATE SAUS
EN GE FR ITU UR DE UI TJE S

€ 12,95

PONY EN PAARDRIJLES

INTRODUCTIE ACTIE

Koffie met
appelgebak

Kom lekkeren!
eten & spel

6 dagen per week open, dinsdag’s gesloten

€ 3,50

Ons adres: O U D E R I J K S S T R A AT W E G 4 5 | T. 0 5 7 1 - 7 4 5 0 0 6

Wij geven tot en met januari 2019 korting
op je eerste proefles.
Privé proefles €20,Proefles in een groep €10,-

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK!
06 41 40 36 34 of info@rscwilp.nl

www.rscwilp.nl

Voorsternieuws
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BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

VOOR MARÉ ELIZEN

zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur
NIJBROEK, Middendijk 3

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

TWELLO.- Op donderdag 27 december is ter afsluiting van het jubileumjaar 200 Jaar Gemeente Voorst,
een hoge gemeentelijke onderscheiding uitgereikt aan dhr. Maré Elizen.
De onderscheiding, “’t Formulier”, is aan
Elizen toegekend voor het vele werk dat
hij heeft verricht in de aanloop en vooral
tijdens de uitvoering van de herdenking
van het jubileumjaar 200 jaar Gemeente Voorst. Door zijn inzet was de start
heel bijzonder voor duizenden mensen
en legde daarmee de basis voor een
mooi vervolg. Hij heeft o.a. een unieke
‘200 Jaar Gemeente Voorst’ munt laten
maken voor de inwoners. Niet alleen
hiermee, maar vooral ook met de openstelling van het oude gemeentehuis
heeft Elizen voor de nodige PR gezorgd.
Mede door zijn bijzondere inzet is de
viering van 200 Jaar Gemeente Voorst
zeer goed gestart en daarmee ook in
zeer positieve sfeer geslaagd. Er waren die dag ongeveer 3.000 bezoekers.
Het vervolg met de 9 weekenden van
de OKV hadden hiermee een geweldige
basis gekregen. Ook op ander terreinen
heeft Elizen zich langdurig bij verschillende instanties, waaronder de verlichting van de Dorpskerk en de sponsoring
van Stichting Dorpsverfraaiing, als een
bijzonder maatschappelijk verantwoord
ondernemer getoond. Door zijn publiciteit en ondersteuning van talrijke initiatieven heeft hij een positieve maatschappelijke meerwaarde geleverd aan de
gemeente Voorst. Maré Elizen heeft zich
in meer dan gewone mate in 2018 maar
ook verder langdurig verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Voorst.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

TWELLO, Raccordement 116
Licht, ruimte en comfort! In het dorpscentrum
gelegen 4-kamer appartement (2011) op de
1e verdieping met balkon, eigen parkeerplaats
en fietsenberging in het souterrain.
Het complex is voorzien van een afgesloten
entree met videophone intercominstallatie en lift.
Woonoppervlakte 123 m², inhoud 350 m³.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

Een succesvolle
verkoop!
TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

een
Locatie: BuddezandVraag
7
13
in Wilp
persoonlijk
TWELLO, Acacialaan 4
Enkweg 36
WILP, Grotenhuisweg 40
Vier
luxe nieuwbouwVOORST,
appartementen
te huur in het landelijk
gebied in de WILP,
eVZEnkweg
de14AFliert
Op een aantrekkelijke locatie gelegen vrijstaande
woning met 3 slaapkamers, aangebouwde
garage/berging, carport en fraai aangelegde
voor- en vrij gelegen achtertuin.
Perceeloppervlakte 374 m²,
woonoppervlakte 120 m², inhoud 500 m³.

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

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Interesse

De

NVM

in

een

Open

nieuwe

woning?

Huizen

Dag

op

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!
Op deze dag kunt deze woningen
zonder

afspraak

vrijblijvend

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende
woningen op www.bieze-makelaars.nl

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

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

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

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

LEDENVERGADERING
ORANJEVERENIGING TONDEN
TONDEN.- Oranjevereniging Tonden houdt op maandag 4 februari haar ledenvergadering. Alle leden zijn van harte welkom vanaf 20.00 uur in het buurtgebouw De
Sterre aan de Sterrebosweg te Tonden. Tijdens de vergadering wordt er teruggeblikt
op het afgelopen jaar. Ook beginnen de leden vooruit te kijken op een bijzonder jaar,
namelijk het 15e lustrum in 2020! Dit jaar zal het Oranjefeest plaatsvinden in het
weekend van 24, 25 en 26 mei.

JAARVERGADERING EN LANDGOED
BEEKZICHT BIJ VROUWEN VAN NU

Een hoge gemeentelijke onderscheiding voor een man die zich bijzonder betrokken
voelt bij de gemeente Voorst.

KINDERLOOP SAMENLOOP VOOR HOOP TWELLO WAS EEN DAVEREND SUCCES

CHEQUE VAN € 4.950,- VOOR PRINSES
MAXIMA CENTRUM
TWELLO.- Tijdens de SamenLoop voor Hoop Twello in 2018, was er een
speciale kinderloop georganiseerd. Kinderen van De Brede School, De
Kleine Wereld, De Hietweide en De Oase liepen 24 minuten onder leiding
van clown Ziezo hun rondjes over het veld van Sportvereniging Twello.
De kinderen werden gesponsord door familie, vrienden, buren en kennissen. Op donderdag 20 december jl. was het de tijd om een cheque te
overhandigen, bestemd voor de kinderoncologie.

lingen.” Hij vroeg dan ook om een
groot applaus voor de jonge deelnemers.
Het was de heer Meijerink die de
zaal met 500 kinderen muisstil
kreeg. Als onderzoeker van het
Prinses Maxima Centrum vertelde
hij, hoe het geld wordt gebruikt.
“De grootste droom is om iedereen
te laten leven zonder kanker.” Dat
kost veel geld en de kinderen hebben daar een belangrijke bijdrage
aan geleverd.
Vervolgens toonde de moeder
van Duke (leerling van een van
de scholen) de meterslange “kanjerketting”. Zij vertelde dat iedere
kraal een betekenis heeft met betrekking tot de behandeling die
Duke heeft ondergaan. Momenteel
hangen er 729 kralen aan de ketting van haar zoontje. Duke zal op
5 december dit jaar alle benodigde
behandelingen hebben gehad, een
mooier Sinterklaascadeau is er niet
denkbaar!

De heer Fred Meeuwsse, voorzitter van de SamenLoop voor Hoop
Twello, vertelde nog eens hoe trots

TWELLO, Verdistraat 21
In rustige en kindvriendelijke woonomgeving
gelegen helft van een dubbel woonhuis (1978)
met moderne keuken en badkamer,
4 slaapkamers, verlengde stenen garage [ca. 30
meter] en royale achtertuin met meerdere
terrassen op het noord-westen.
Perceeloppervlakte 292 m², inhoud 518 m³,
woonoppervlakte 139 m².

hij was op de prestaties van de vele
kinderen. “Dit bedrag is het resultaat
van keihard werken door vele leer-

Drie leerlingen mochten hierna,
onder wederom luid applaus, de
cheque overhandigen aan de heer
Meijerink van het Prinses Maxima
Centrum.
De KWF en de organisatie van de
SamenLoop voor Hoop Twello danken de leerkrachten van de scholen
voor hun geweldige bijdrage aan dit
geslaagde evenement. Daarbij hoopt
de organisatie in 2021 opnieuw te
kunnen rekenen op de steun van de
scholen, wanneer een volgende SamenLoop voor Hoop zal gaan plaatsvinden.

VOORST.- Op maandag 14 januari houden de Vrouwen van Nu hun jaarlijkse ledenvergadering. Hier wordt onder het genot van een heerlijke oliebol even teruggekeken
op het afgelopen jaar. Na de pauze komt Gerard Koopmans vertellen over Landgoed
Beekzicht. Gerard is één van de medewerkers van Beekzicht. Hij laat de dames kennis maken met het reilen en zeilen op het landgoed en wat ze allemaal doen om de
prachtige natuur daar in stand te houden.

Nieuws
Nieuws
& Tips

& Tips

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

Naar binnen
Allereerst een heel gelukkig nieuwjaar! Bij het proosten om twaalf uur en het
buiten afsteken van vuurwerk was het buiten nog behoorlijk fris buiten. En dat
we weer snel de warmte opzoeken voor nog een paar oliebollen. Ons niet gezien
om dit seizoen hele dagen zonder jas en handschoenen buiten te staan. Velen
zullen denken dat koeien er ook zo over denken en daarom de winterperiode in
de warme stal doorbrengen. Dat koeien, net als wij, kouden poten en oren krijgen.
Maar integendeel, de kou is niet de reden dat de koeien niet buiten te vinden zijn.

Koeien hebben helemaal geen probleem met ijskoude winters. De normale
temperatuur waarbij een koe het aangenaam vindt ligt tussen -20 en
25 graden. Voor koeien die veel melk produceren ligt deze temperatuur zelfs nog
een stukje lager. Maar waarom kunnen we de koeien dan niet buiten laten staan
als ze er qua temperatuur wel tegen kunnen? Dit heeft te maken met de groei
van het gras. Tijdens de winterperiode groeit dit nauwelijks en is er buiten te
weinig gras te eten om goed voor zichzelf en hun eventueel ongeboren kalf in de
buik te zorgen. Ook wordt de grond erg nat en is dat moeilijk beloopbaar voor de
koeien. Daarom maaien de boeren in de zomerperiode zoveel mogelijk gras van
het land en bewaren ze dat voor de winterperiode. We kunnen pas weer in het
voorjaar van de welbekende ‘koeiendans’ genieten, als de grond droog genoeg is
en er weer voldoende gras is om te eten.
Heeft u nog vragen? Wij staan u graag bij met raad en daad!

Twello
Torenbosch 64
7391 CA Twello

Klarenbeek
Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

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

Torenbosch 64
7391 CA Twello

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

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

PUNTJES
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
maandagochtend nleveren (tegen
contante betaling) bij Voorster Nieuws.
U kunt deze bon ook voor zaterdag
opsturen naar het Voorster Nieuws of
invullen via www.voorsternieuws.nl,
dan ontvangt u een factuur.
1 regel

e 2.25

2 regels e 2.50
3 regels e 2.90
4 regels e 3.40
5 regels e 3.85
6 regels e 4.40
7 regels e 5.00

Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd. 0613456651
Woonstudio gezocht voor 2
(koks bij dynasty) personen
in Twello +/- 500,00 euro per
maand 06-8370416

Bert Peters Bouw- en Timmerbedrijf. Alle bouwwerkzaamheden. Timmerwerkplaats,
kozijnreparaties e.d. Ook
Tuinhuizen en schuren. 0623592164/0575-502635 www.
bertpetersbouw.nl

Gevraagd flinke hulp “ervaren Mulder Orthopedie voor uw
interieurverzorging” in
steunzolen en sportzolen.
verbouwde boerderij. DierKindersteunzolen v.a. E90,00
vriendelijk. Van 09:30 - 12:30
steunzolen volwassenen
op vrijdag. Klarenbeek/Loenen
v.a. E147,50 sportzolen v.a.
Mevr. Veeneman 06-20410456 E147,50. Bel voor een afspraak
of vrijblijvend advies 06Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
metalen en witgoed. Wij komen 14375736 www.mulderorthopedie.nl
het bij u halen. Eventueel
tegen kleine vergoeding. Tel
Gezocht tuinman om 15 tui06-14101933
nen winterklaar te maken en

Woonstudio gezocht voor 2 (koks bij dynasty) personen in
Twello +/- 500,00 euro per maand 06-8370416

VAN HEES VERSMARKT
ls
H an d en P er s si na as ap20pestuks
Spruiten

2.99
0.99

Kilo

Ko mk om me rs

1.49

2 stuks

Geschrapte worteltjes

Kilo

Sa lad e vd we ek :

pic as so sa lad e

200 gram

1.49

1.49

Spa ar ook Pigg y pun ten
voo r een GRATIS
anti eke veil ingk ist!

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

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

Sierhekwerken en aanhangwagens

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL
Wilt u voor een
overleden vriend,
collega of
verenigingslid
ook een
rouwadvertentie
plaatsen?

daarna de tuinen bij te houden
Commercieelmedewerker
in Klarenbeek voor inlichtingen
binnendienst gezocht voor
Ga naar
0653487951
Tractor-Shop.nl (16-20 uur)
HBO-niveau bij voorkeur richting Hondentrimsalon Miranda: Bel www.monuta.nl/rouwbericht
textiel/bedrijfskunde Meer
voor afspraak (0571) 26 24 12 /
info? info@tractor-shop.nl /
06 52 02 45 53 Wilp.
0571270415

STOMERIJ/ KLEDINGREPARATIE TWELLO

10% KORTING
GEDURENDE DE MAAND

JANUARI

DEZE BON IS GELDIG IN DE MAAND JANUARI
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Kledingverhuur

DOLLY

Dins-woens-donderdag
van 18.30 tot 20.00
verder op afspraak
tel 055-3230603
mob 06-22861910
Leemsteeg 10a
Wilp-Achterhoek
www.kledingverhuurdolly.nl

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

Ook voor carports

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Fa. Berends

Diverse maten
Alles op voorraad

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

&

Bloemschikken in Twello
Start cursus van 5 bijeenkomsten
voor ervaren bloemschikkers,
maandagavond 21 januari
Gebouw Irene,
Dorpsstraat 6a in Twello.
Aanmelden: groeienbloei.meta@live.nl
Info: www.deventer.groei.nl

VANAF 1 JANUARI GAAN WE
SAMEN VERDER ALS
DE BOOG FYSIOTHERAPIE
LOCATIE DUISTERVOORDSWEG LOCATIE VERDISTRAAT
Duistervoordseweg 13
7391 CA Twello
0571 274 733

Verdistraat 4a
7391 SG Twello
0571 274 733

WWW.DEBOOGFYSIOTHERAPIE.NL

Printen, drukwerk,
afwerking, ontwerp &
gelegenheidskaarten

ON VAN
OP VERTO
ERTENTIE
DV
A
E
EZ
D

eft te zijn!
Omdat service niks bijzonders ho
Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

RACCORDEMENT 125 | 0571-274309 | WWW.STOMERIJTWELLO.NL

Kopieën

Voorsternieuws
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Buiten de paden
Column over natuurzaken
Van Erik-Jan Beekman.
Zaterdagavond 8 december 2018. Na een
van de droogste jaren
ooit heeft het vandaag
de hele dag geregend.
Nu de avond is gevallen neemt een storm
de laatste bladeren
mee het luchtruim in.
Bladeren waarvan de
boom nog geen afscheid had genomen.
Aan het eind van het
seizoen is de cyclus bijna voltooid en komt de
boom tot rust. Het was
een zwaar jaar, boom.
In augustus leek het
alsof voor jou de herfst
al was begonnen.
Tot ver in november
bleef het droog, het
leek of de herfst dit jaar
werd overgeslagen. Op
nevelige windstille dagen dwarrelden je bladeren ondanks soms
hoge
temperaturen
massaal naar hun laatste rustplaats.
Boom, al circa 400 miljoen jaar bevolk je onze aarde. Lang voordat de mens
er was, en waarschijnlijk ben je er ook nog als wij er al lang niet meer zijn.
Boom, jij hebt ons niet nodig, maar om te overleven kunnen wij niet zonder
jou! Er worden mythische krachten aan je toegeschreven. Ver voordat er kerken bestonden werden erediensten onder jouw bladerdek gehouden. Onder
jouw kroon werd recht gesproken, en soms werden zelfs doodvonnissen volbracht. In jouw stam kerven geliefden hun namen. Jouw takken werden pijlen
en speren, gemaakt om ons mensen te beschermen. Boom, je staat al je hele
leven op dezelfde plek. Je hebt geen haast, meegaan met de seizoenen en
aanpassen aan de omstandigheden is voldoende. Je geeft ook bescherming
en steun aan andere planten. De eeuwig groene Hedera zorgt, nog laat in het
seizoen, voor nectar en beschutting in de winter. Soms ben je al eeuwen oud,
en heb je heel wat om je heen zien gebeuren. Er zijn mensen die beweren dat
ze de taal van de bomen verstaan. Of dat kan, geen idee, ik versta die taal in
elk geval (nog) niet. Maar als je goed oplet, kun je een stuk van het verhaal
begrijpen. Nu de winterstormen door het kale hout razen vertel je met je
krakende takken je verhaal. Boom, je stam is niet van dons, je sappen zijn
niet rood, en als je pijn lijdt maak je helaas geen geluid. Want wellicht werd
je dan beter beschermd dan nu! En kon je protesteren tegen het onrecht wat
je soms wordt aangedaan.

DE ZONNEBLOEM
WILP-VOORST
BEDANKT HAAR
SPONSOREN
VOORST.- De Zonnebloem WilpVoorst heeft voor haar gasten het
jaar afgesloten met een gezellige
middag in kerstsfeer in het dorpshuis in Voorst. Deze middag was de
heer Oosterveld te gast en hij vertelde een mooi verhaal herkenbaar
verhaal.
Het is belangrijk om naar elkaar om
te zien en te helpen waar het nodig is.
Aandacht schenken aan je naaste, dat is
wat de vrijwilliger van de Zonnebloem
ook doet. Aan het eind van de middag
werd er een stamppottenbuffet geserveerd wat iedereen goed deed smaken.
De middag werd afgesloten door Anneke
Weijenberg met een gedicht.
Het afgelopen jaar kan de afdeling van de
Zonnebloem terugzien op een geslaagd
jaar met veel activiteiten. Velen hebben
hieraan deelgenomen. Men heeft onder
meer de Keukenhof, de Zandsculptu-

Elektra installaties
CV installaties
Gas/Water/Sanitair
DakDak- en zinkwerken
Jan Willem Hartgers
jwhartgers@hamutwello.nl

06-22368297

Stefan Mulder
smulder@hamutwello.nl

06-52403850

ren, de Tuinen van het Loo, Museum
Terschuur en de markt bezocht. Verder
was er nog een Paasbrunch, een Boottocht, en patat eten, Daarnaast houden
zij maandelijks een knutsel- of spelletjes
middag in de Nieuwenhof die door IJsseldal Wonen beschikbaar wordt gesteld.
Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de sponsoren hebben zij dit allemaal kunnen realiseren. Langs deze weg

PAGINA 9

Data installaties
Inspectie - Rapportage
Advies – Begeleiding
Service - Onderhoud
HAMU totaalinstallateur V.O.F.
Koppelstraat 12
7391 AK Twello
www.hamutwello.nl

wil de Zonnebloem de sponsoren nog
eens hartelijk danken voor hun bijdrage
in welke vorm dan ook. Dit zijn: Albert
Heijn (emballage actie), Klein Hekkelder
veevoeders, Hegeman Bouwteam, Jumbo
Twello, Stichting Welzijn Kerspel Voorst,
Bakker Gerrits, en De Zonnegaard. Het is
fijn te weten dat ondernemers de Zonnebloem ondersteunen waardoor dit alles
mogelijk wordt gemaakt.

WERKGROEP ZET ZICH IN VOOR VEILIGER RIJDEN OP PROVINCIALE WEG DOOR HET DORP

LAAT AUTOMOBILISTEN ÉÉN MINUUT
LANGER GENIETEN VAN TERWOLDE

De winter is begonnen, de langste nacht komt er aan. Daarna krijgen we elke
dag een klein beetje meer licht geschonken. We starten een nieuw jaar en
schrijven, samen met de bomen, weer een stukje geschiedenis bij in ons bestaan.

KLEDINGREPARATIE
BIJ STOMERIJ TWELLO
TWELLO.- Vanaf januari biedt stomerij Twello ook kledingreparatie aan naast de vertrouwde stomerij service. De kledingreparatie ziet toe op de service in de breedste
zin van het woord, van een nieuwe rits in en broek of jas tot op maat maken van uw
kleding en gordijnen.Heeft u vragen over de kledingreparatie of de stomerij service
kom dan gerust langs in de winkel. Wij helpen u graag! Om het nieuwe jaar goed te
beginnen bieden wij u de hele maand januari 10% korting op uw totale besteding
bij ons in de winkel. Ons adres is Raccordement 125 in Twello en telefoonnummer
is 0571 - 274309. Voor extra informatie kunt u op onze websites www.stomerijtwello.nl terecht of mailt u naar info@stomerij-twello.nl

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

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

TERWOLDE.- Het is een kwestie van tijd, voordat het een keer goed mis
gaat! Oplettendheid is extreem ver te zoeken bij alle passanten, welke dagelijks door het dorp razen. Fietsers worden in het nauw gedreven of zelfs
van de weg gedrukt, ouders durven hun kinderen niet alleen naar de school
of bijvoorbeeld het voetbalveld te laten gaan, anderen zetten dagelijks de
auto in voor de nodige veiligheid. Er is veel mis op de provinciale weg N792
van Terwolde en de problemen nemen alleen maar toe.
Tijdens een doordeweekse ochtend op
de Dorpsstraat is het probleem direct
duidelijk. Een aanhoudende stroom personenauto’s en vrachtwagens beweegt
zich vanuit de richting Vaassen richting
Deventer en vice versa. Het betreft sluipverkeer dat de files op de A50 en/of A1
wil ontwijken en niets ontziend door het
dorp raast. Bovenmatige snelheden en
het in gevaar brengen van fietsers zijn de
grootste boosdoeners, waarbij ouders
en kinderen richting school met veel
angsten hun weg vervolgen. De donkere
uren van de winterdagen, samen met
een druilerige regen zijn de toegevoegde
ingrediënten voor een horrorscenario.
Daarbij kan men zich afvragen, of al deze
voorbij razende autobezitters zelf geen
kinderen hebben, om enig gevoel te krijgen bij hun misdragingen.
Gemeente Voorst organiseerde op 27
september 2018 een informatieavond
in Terwolde, waarbij gemeente en be-

woners interactief met elkaar werkten
aan ideeën en plannen voor een verbetering van het verkeer in het dorp.
De provinciale weg N792 (Twelloseweg/
Dorpsstraat/S.Schotanusstraat) is daarbij het grootste probleem, het vinden
van passende oplossingen de grootste
uitdaging. Want hoewel de gemeente
sterk betrokken is bij de verkeersveiligheid, is het de provincie welke de scepter
zwaait over deze verkeersader.
Een aantal gemotiveerde en enthousiaste dorpsbewoners heeft naar aanleiding van de bijeenkomst een werkgroep
opgericht, om deze problematiek onder
de aandacht van de Gemeente Voorst
en Provincie Gelderland te brengen en
te houden. Daarbij dringt de werkgroep
aan op maatregelen om de weg veiliger
te maken. Een eerste gesprek met de
gemeente Voorst heeft reeds plaatsgevonden en medio januari volgt een

gezamenlijk gesprek met gemeente en
provincie.
De werkgroep weet zich ervan verzekerd, dat de ideeën breed worden gedragen. Na het komende gesprek, zal de
werkgroep haar vleugels gaan spreiden.
Dorpsbelangen, dorpscontactpersoon,
verenigingen en organisaties in het dorp,
een ieder heeft te maken met veiligheid
en wordt gevraagd om bij te dragen aan
een verandering in de verkeersstroom.
Daarbij is het begrip ‘awareness’ een
rode draad. Hoe ga je als inwoner van
Terwolde zélf om met het verkeer? En
hoe kan dat bewustzijn vervolgens worden overgebracht op de vele weggebruikers. Er zullen onder meer positieve acties volgen, waarmee de aandacht wordt
gevestigd op de verkeersproblemen.
‘Het kost de automobilist bijvoorbeeld 1
minuut en 17 seconden extra, wanneer
de maximum snelheid van 50 naar 30
gaat. Ze kunnen dus ruim een minuut
langer genieten van ons mooie dorp!’
Het Voorster Nieuws is gevraagd om bij
te dragen aan de verdere informatievoorziening en zal binnenkort aanvullend verslag doen, wanneer werkgroep
en provincie met elkaar hebben gesproken.

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

I
R
A
U
N
JA
- SALE -

GRATI
proefle

s

fijnschil
d

eren

De mooiste lingerie, been- en nachtmode
met kortingen die oplopen

tot

50%

Tot sne
l!
Duistervoordseweg 15 Twello
telefoon (0571) 27 70 50
www.sophielingerie.nl

S

Altijd al goed willen
leren schilderen?

Ervaar zelf tijdens deze proefles dat u goed en realistisch kan leren schilderen!

GRATIS

Wilt u zeker weten of deze boeiende opleiding
iets voor u is? Volg dan een GRATIS proefles!

proeflessen

Tijdens een drie uur durende proefles maakt u kennis met de
technieken van het fijnschilderen en schildert u een stilleven
welke u na afloop mee naar huis kunt nemen. Tevens krijgt u
alle informatie over de academie en de opleiding. U kunt zich
opgeven via mail of via de website.

• do.
• vrij.
• vrij.
• zat.
• zat.
• do.
• vrij.
• vrij.
• zat.
• zat.

(De les is gratis, de materiaalkosten zijn 10 euro p.p.)

Dé opleiding waar u goed en vakkundig leert
schilderen volgens de technieken van de oude meesters
U leert fijnschildertechnieken, stofuitdrukking, glaceertechniek,
compositie, kleurmengen en penseelvoeringen. Geschikt voor beginners en ervaren schilders die hun technieken willen aanscherpen.

24 jan.
25 jan.
25 jan.
26 jan.
26 jan.
7 febr.
8 febr.
8 febr.
9 febr.
9 febr.

18.30
9.30
13.30
9.30
13.30
18.30
9.30
13.30
9.30
13.30

De opleidingen
starten maart 2019!

Academie voor Realistische Schilderkunst

Opleidingen al v.a.

e 45,- per mnd.
Zutphenseweg 55
Deventer
085 - 130 27 57
Dependances in Ede, Elst, Emmen,
Hengelo, Lelystad en Utrecht.

LANDSCHAPPEN - STILLEVENS - DIEREN - PORTRET - ZEEGEZICHTEN - BLOEMEN - MINIATUREN - TEKENEN - MAGISCH REALISME - HYPER REALISME

Aanmelden en info via: www.fijnschilderen.nl

mavo en
onderbouw
havo /vwo

23 januari
18.00 - 20.30 uur

Toiletzitting
Duroplost WC-zitting met softclose volrem, voor geluidloos sluiten.
Hygiënisch door anti-bacteriële coating.

24,99

15.-

OPEN HUIS

OP VELUWS COLLEGE TWELLO

www.veluwscollege.nl/twello
VELUWS COLLEGE TWELLO | VEILINGSTRAAT 10 | 7391 GM TWELLO

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66
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GEWELDIG BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR

FELICITATIES VOOR DIAMANTEN PAAR

TWELLO.- Donderdag 3 januari vierden Arie en Dinie van Brink-Nijdeken hun 60 jarig huwelijksfeest.
Burgemeester Penninx kwam namens het gemeentebestuur hen feliciteren, een officiële felicitatie van
de CdK van Gelderland en de aanwezigheid van kinderen en kleinkinderen maakte het plaatje compleet.
Hoeveel mooier kan het nieuwe jaar
beginnen.
Arie (86) geboren en opgegroeid in het
dorp Nijbroek, heeft zijn sporen meer
dan verdiend in de slagerssector. Bekende firmanamen als Anton Hunnink
en Boerkamp waren zijn werkgevers.
Dinie (86) is zoals ze het zelf noemt een
echte Twellose. Zij moest al heel vroeg
thuis ‘aan de bak’. Op haar 15e kreeg ze
de opdracht van haar vader de schoolbanken te verlaten om het gezin bij te
gaan staan. In de jaren daarna had ze
verschillende dienstbetrekkingen zoals
bij de destijds bekende kruidenierswinkel Berkenbosch. Ook in de winkel van
Koolman en bij de Coveco heeft ze menig voetstap gezet om de zaak er ‘spic en
span’ te laten uitzien.
Hun eerste ontmoeting was tijdens een
dansavond bij Korderijnk, daar sloeg de
vonk over. Toch zou de verkering nog 7
jaar in beslag nemen alvorens de trappen van het gemeentehuis konden worden betreden om te trouwen. Na een
aantal jaren in de Pendelstraat te hebben gewoond kregen ze een nieuwe wo-

Horror Circus

Heb je nog nooit een Horror Circus artiest van dichtbij gezien, maar wil je dit
wel eens ervaren… Dat kan, want ook
dit keer stelt Jeugdclub Klarenbeek alle
durfallen van jong (circa 4 jaar) tot oud
(circa 88 jaar) uit Klarenbeek en omgeving in de gelegenheid om mee te lopen
in een tocht. Hierbij bestaat dan een grote kans om de artiesten van het Horror
Circus persoonlijk te ontmoeten. Omdat
de Jeugdclub niet voor de daden van
de circusartiesten kan instaan, is het alleen verantwoord om volgens duidelijke
voorwaarden de bossen te betreden…
Burgemeester Penninx kwam het diamanten paar thuis feliciteren.
ning aan de Zoutmanstraat. Hier verblijven ze inmiddels al 53 jaar, dit tot volle
tevredenheid van beiden. Het sociale
leven van Arie en Dinie speelde zich af
in Twello, waarbij met name de sportvereniging V&K hoog in het vaandel stond.
Toen de vereniging fuseerde en het sv
Twello werd, bleven ze natuurlijk trouwe aanhangers. Ook de beide kinderen
(zoon en dochter) hebben het V&K virus
met de paplepel ingegoten gekregen.

Gelukkig is het diamanten paar gezegend met een redelijk goede gezondheid, alles nog zoveel mogelijk zelf doen
is het motto. In speciale gevallen, zoals
ramen lappen enz. kunnen ze een beroep doen op de kinderen die gelukkig
redelijk dichtbij wonen.
Een etentje met kinderen en de vier
kleinkinderen (plus aanhang) maken het
60-jarige huwelijksfeest compleet.

TWELLO.- De hypotheekrentes zijn op dit moment extreem laag. Wilt u verhuizen naar een ruimere woning? Dat kan met eenzelfde – of zelfs lagere
– hypotheeklast. En verhuist u naar eenzelfde soort huis? Dan kan dat vaak
tegen lagere maandlasten. Eric Klein Swormink, financieel adviseur van Berends & Slump uit Twello, legt uit hoe het zit.

de hypotheeklast. Of van een twee-onder-een-kapwoning naar een vrijstaande
woning. Als je liever minder hypotheek
wil betalen, is verhuizen naar eenzelfde
soort woning een goed idee.’

Het is dé tijd om te verhuizen …

… maar check goed of oversluiten
zonder boeterente kan

soort huis en betaalt nu nog maar € 740,per maand. Dus als je wilt verhuizen, is
het er nu wel dé tijd voor.’

… naar een hoekwoning, twee
onder een kap óf vrijstaand

‘In de praktijk betekent dit dat je bijvoorbeeld van een tussenwoning naar een
hoekwoning kunt verhuizen met dezelf-

Voorsternieuws
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

Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08
Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

INLEVEREN ADVERTENTIES
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Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Aanleveren redactie
Twello

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

Voorst

Klarenbeek

Gerrie Groenewold
(Vacature)
Rozemarijnstraat 34
info@voorsternieuws.nl
7383 XH Voorst
Tel. (0575) 50 21 04
gerrie.voorsternieuws@gmail.com
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Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com

HET GAAT WEER
SPOKEN IN
KLARENBEEK
KLARENBEEK.- Nadat eind 2016 vele
onsterfelijken zich in de Klarenbeekse bossen hadden verschanst,
vormen deze bossen op zaterdag 26
januari 2019 het decor voor het beruchte Horror.

RUIMER WONEN TEGEN DEZELFDE
MAANDELIJKSE HYPOTHEEKLASTEN?

‘Veel huiseigenaren vragen ons om uit
te rekenen wat de maandlast zal zijn als
ze verhuizen naar een andere woning. In
veel situaties kunnen wij hen dan aangenaam verrassen met een lagere hypotheeklast. Een man had vijf jaar geleden
een huis gekocht en betaalde €900,- per
maand. Die verhuisde naar eenzelfde
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Vaassenseweg 9
7396 NA Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

Voor de jongste durfallen is er een vrolijke lichtjes Lampionnentocht uitgezet
door bebouwde kom en over bredere
bospaden. Je gaat hierbij in groepjes
met een lampion onder begeleiding van
een ouder of andere volwassenen kennismaken met een aantal goedaardige
en vriendelijke artiesten van het circus.
Deze route start om 17.30 uur.
Voor de wat oudere jeugdigen en dappere volwassenen is er vanaf 19.00 uur
de Spooktocht. Ook deze route wordt in
groepjes gelopen en brengt je in contact
met vele Circus artiesten, die je zelfs bij
daglicht nog niet tegen het lijf wilt lopen.

Ruim 500m2

Grote collece aneke
klokken, meubelen
en verlichng
• Reparae aneke
en moderne klokken
• Restaurae
aneke meubelen
• Taxaes

Melenhorst Anek

Rijksstraatweg 167 Twello
Tel. 0571-273951
www.melenhorst-anek.nl
Alle routes starten vanuit Het Boshuis,
aan de Kerkweg 2 te Klarenbeek. Hier
kun je onder het genot van muziek, een
drankje en een hapje vooraf moed verzamelen en na terugkomst je ervaringen
delen.

Durf jij de ontmoeting aan?

Houd dan zaterdag 26 januari 2019 in
je agenda vrij, want deze kans wil je niet
missen. Je kunt je opgeven tot en met 12
januari via de volgende link: https://goo.
gl/forms/wQMmYsDMSMj25RP53. Let
op vol is vol, dus geef je snel op.
Tip: Meld je sportteam, vriendengroep of
buurt als groep aan, dan kun je samen
lopen. Voor meer informatie zie onze
Facebookpagina: spooktocht jeugdclub
Klarenbeek. Voor vragen kan ook gebruik gemaakt worden van ons emailadres: spooktochtjck@gmail.com

TWELLOSE
HANENKRAAIWEDSTRIJD

‘Bij tussentijds oversluiten van je hypotheek moet je vaak een boete betalen
aan de geldverstrekker. Dat kan een aanzienlijk bedrag zijn. Bij verhuizen krijg je
die boete meestal niet. En dan kan je de
hypotheek boetevrij aflossen. Maar het
is natuurlijk wél verstandig om dit goed
te laten controleren door een adviseur.’

Quickscan en gratis
waardebepaling

Bent u ook benieuwd of u zou kunnen
verhuizen naar een andere woning tegen
dezelfde of lagere maandlasten? Neem
dan contact met ons op. Wij maken graag
vrijblijvend een quickscan, zodat u precies weet wat uw maandelijkse kosten
worden. Uiteraard bespreken we ook andere belangrijke aspecten en risico’s met
u, zoals renterisico, pensioen, overlijden,
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
En bovendien maakt een makelaar een
gratis waardebepaling van uw huidige woning. Kijk voor meer informatie op www.
berends-slump.nl. Berends & Slump heeft
vestigingen in Enschede, Harderwijk, Hattem en Twello.

De keurmeesters moesten veel geduld oefenentijdens de Hanenkraaiwedstrijd.
TWELLO.- Op de valreep van 2018/2019 vond voor de 11e keer in Twello de Open
Twellose Hanenkraaiwedstrijd plaats. Het gekraai in het voormalige AOC gebouw was
niet van de lucht, zo’n 30 hanen streden om de hoogste eer. De haan van Erik Tijhuis
werd winnaar bij de Krielhanen en kraaide maar liefst 29 keer. Bij de ‘grotere’ jongens
ging de haan van Harry Pelgrim met de eer strijken. De Hanenkraaiwedstrijd is één
van de activiteiten van KDS Twello en Omstreken.

GOEDE VOORNEMERS

KLACHTEN
OVER
BEZORGING:

ALL-INN
VERSPREIDINGEN
TEL. (0571) 27 41 37
KLACHTEN@
VERSPREIDINGEN.NL

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

“soms is het beter om in januari niet op de weegschaal te gaan staan”
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Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

Kees
Bouwmeester B.V.

OV

M

AR

Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl
STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP

De grootste sortering

AR

S

www.overmars-tuinenpark.nl

OV

ER

Erik Vreeman
06 53 17 30 49
vreeman.montage@gmail.com
www.vreemanmontage.nl

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

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

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

LMB Jabotech Nijbroek,
voor Service en
Precies Vakmanschap!
U bent welkom bij ons in Nijbroek.
Middendijk 33 Nijbroek T: 0571-216000
E: info@jabotech.nl I: www.jabotech.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

Slijpschijven en polijstmiddelen
Vervanging van:
Keukenkastdeurtjes
Greepjes
Apparatuur
Aanrechtbladen
Achterwanden

Uit
voorraad
leverbaar
Tel: 0571 - 794 514
www.v-s-v.nl

Koppelstraat 4 | Twello

Uw monteur:
Erik Vreeman
06 53 17 30 49
Uw adviseur:
Yolanda Schotpoort
06 55 06 60 80
eryo.keukenrenovatie@gmail.com
MOLENALLEE 5
7384 AM WILP
Telefoon: 0571-26 20 07
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.nl

Kom genieten van ons
overheerlijke onbeperkt
buffet op zondag
13, 20 en 27 januari

€

magento

Speciale aanbieding

€ 15,95 P.P. inclusief soep en ijs
kinderen tot 12 jaar betalen leeftijd plus €2,00

exact

+
Besparing op tijd & geld
Al je data te beheren op 1 locatie
Optie tot koppelen meerdere shops

Vol = Vol

Reserveren gewenst
Excl. drankjes

t eten
De hele avond onbeperk
(niet tijd gebonden)
Openingstijden: Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen).
Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.30 uur. Zondag 12.00 - 21.30 uur. Telefoon: 0571 27 49 83
Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello

Realtime synchronisatie van data
Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

Bekijk alle mogelijkheden op

o n l i n e c o n n e c t o r.n l
c

M

M

Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

ER

AR

S

OV

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

Uw specialist in:
Keukenmontage
Keukenapparatuur
Badkamerrenovatie
Tegelwerk
Luxe plafonds
Kleinbouw

Voorsternieuws
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WETHOUDER LAGERWEIJ: “HET IS NU WEL
EEN BELANGRIJKE STAP, MAAR GEEN DEFINITIEVE STAP.”
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TWEE-WEKELIJKSE COLUMN VAN EEN MOEDER
OVER HET HECTISCHE, HYSTERISCHE EN MEEST
GEWELDIGE LEVEN VAN EEN JONG GEZIN. EN
NEEMT DAARBIJ NIET ALTIJD EEN BLAD VOOR HAAR
MOND!

GEMEENTE VOORST ORIËNTEERT
ZICH OP NIEUWBOUWGEBIEDEN
NOORDKANT TWELLO

SEIZOENEN

Hunderenslaan
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5

Hunderenslaan

20

18

Zo af en toe mag je je als ouder weer uitsloven voor de peuterspeelzaal. Je mag
dan, het liefste samen met je kind, allerlei spulletjes verzamelen, wat dan weer
bij een bepaald thema past. En in dit geval: De seizoenen.
Nou daar kwamen wij aangesjokt. Kak, ja vergeten!
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Door de gemeente Voorst te vestigen voorkeursrecht op basis
van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
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Topografie
Kadastrale aanduiding Gemeente, Sectie en nummer.
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Kaart van aangewezen gronden.
Kadastrale gemeenten Voorst sectie P, Twello sectie A en Twello sectie B.
Behorende bij het besluit burgemeester en wethouders van de
gemeente Voorst, dd 13 november 2018

5

15

18

7

23
12

9

11

15

7

1A

9

18-18A

13

22

3
g

k

Zevenhuizensewe

14

Scholtenshoe

De college van burgemeester en wethouders

..................................
E.J.M. van Leeuwen
Secretaris
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Drs. J.T.H.M. Penninx
Burgemeester

H.W. Iordensweg 17
7391 KA Twello
Telefoon:(0571-279911)
Telefax:(0571-274385)
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Mijn dochter was
omgetoverd tot
een omgekeerde
paddenstoel.

0

Korhoendreef

41

135

Een paar dagen daarvoor ontdekte ik bij toeval een blaasje bij m’n oudste
dochter. Midden op haar nekje. Ook wat rode bultjes op haar buik. Vaak pak
ik gelijk het internet erbij. Met welke ziekte hebben we nu weer te maken? In
de meeste gevallen ben je bijna ten dode opgeschreven. Maar in dit geval was
het duidelijk.
Slapeloze nachten en een jeuk van heb ik jou daar. Ik bedoel: Waterpokken.
We hadden die kleine rode ettertjes nog niet ontdekt of met het uur doken ze
overal op. Het hele lijfje zat van top tot teen onder. Arme.
‘Schat, weet je wat, zullen we jou nageltjes weer eens mooi gaan lakken? Jij mag
de kleur kiezen!’
‘JAAAAAA!’ M’n dochter weet precies waar alle nagellak staat en ze kiest, uiteraard, de meest wanstaltige knal
kleur die er tussen zit voor een
klein meisje. Rood. Met glitters.
Snel knip ik alle nageltjes zo kort
als het maar kan. Nu past er nog
maar net een klein stipje nagellak op. Hopelijk scheelt het straks
weer iets tegen de littekens. Want
nu is krabben onmogelijk geworden.

J:\Vastgoed\Projekten\Twello Noord eigendommen zoeklocaties\Kadastrale kaart op datum\WVG 9-11-2018.dwg

GEMEENTE VOORST.- De gemeente Voorst is op zoek naar woningbouwlocaties. Prognoses wijzen uit dat er een woningbehoefte/woningbouwopgave
is van circa 250 extra woningen bovenop de huidige planvoorraad tot 2029.
Wanneer er een dusdanig aantal woningen gerealiseerd dient te worden,
wordt er ook gekeken naar grotere uitleggebieden. Bij de oriëntatie rondom Twello worden afwegingen gemaakt, er wordt gekeken naar ontsluitingsmogelijkheden maar ook bijvoorbeeld naar cultuurwaarden van de
grond en omgeving.
De grootste woningbehoefte bestaat in
de kern Twello. En de woningbouw in
Twello loopt de laatste jaren voorspoedig. Het project De Schaker is bijvoorbeeld naar verwachting in 2022 volgebouwd. De gemeente Voorst voorziet nu
al, dat er meer behoefte dan op inbreidingslocaties ingevuld kan worden en
dus zijn ook de randen rondom Twello
onderzocht. Wethouder Arjen Lagerweij:
“We anticiperen op toekomstige behoeftes, prognoses wijzen uit dat Twello een

groeigemeente is.”
De gemeente Voorst heeft de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) toegepast
op een aantal grondgebieden aan de
noordkant van Twello. Het betreft grond
langs de Rijksstraatweg Twello-Deventer,
tussen de Holthuizerstraat en de Dernhorstlaan alsmede een groot gebied ten
zuiden van de Kruisvoorderweg.
De Wvg is ervoor bedoeld, dat grond
niet kan worden vervreemd aan derden,

speculeren wordt daarmee voorkomen.
De mensen die grond verkopen, komen
eerst bij de gemeente terecht. De gemeente Voorst heeft eerste recht van
koop.
Het geeft de gemeente tijd om de haalbaarheidsstudies uit te voeren. De eerste
Wvg is voor drie maanden, tot februari
2019. Dan is er voldoende wetenschap
om aan de raad voor te stellen, de Wvg
voor drie jaren vast te leggen.
“Door de Wet voorkeursrecht gemeente
kunnen we goede plannen maken” aldus
wethouder Arjen Lagerweij. “Daarbij is
het goed te beseffen, dat niet alle gronden bouwlocaties gaan worden. Er vindt
nu een verdiepingsslag plaats om te zien
of bouwen mogelijk is. Een eerste analyse gaf aan, dat noord het meest kansrijk
is. We hebben nu tijd verder te kijken.”

VAKANTIEGASTOUDERS GEZOCHT VOOR
KANSARME KINDEREN
REGIO.- Pax Kinderhulp zoekt in
de regio Apeldoorn, Zutphen, e.o.
gastgezinnen die in de periode van
13 tot en met 26 april 2019 een Berlijns kind een onvergetelijke paasvakantie willen geven. Het gaat om
kinderen van 6 tot en met 12 jaar
die vanwege problemen van vooral
sociaaleconomische aard geen normaal gezinsleven kennen.

Dus, allemaal in de wandelwagen en hup op weg. En ja hoor. Onze favoriete
drogisterij-dokter was weer aan het werk. En even belangstellend en behulpzaam als altijd. Ze zag het dan ook gelijk. ‘Ja hoor, de waterpokken.’ Ze wist natuurlijk direct welk smeerseltje we hier voor nodig hadden en nam uitgebreid
de tijd om hier uitleg over te geven. De nachten, de vreselijke lange nachten,
die daarop volgde konden we onze dochter hierdoor dan ook goed bijstaan.
Maar goed. Ik was dus in alle moeheid, en zelfmedelijden in verband met het
veel te weinig slaap syndroom, vergeten om iets voor het thema mee te nemen. Nou daar kwamen we aan gesjokt. Tot ik mij ineens iets bedacht:
Want aan de andere kant: Mijn dochter was veranderd in een omgekeerde
paddenstoel. Wit met rode stippen. Dat past wel heel goed bij het thema seizoenen laten we maar zeggen! Soms moet je maar even creatief denken. Ofzo.

Suus!
25E BILJARTTOERNOOI
OOSTERHUIZEN.- In het dorpshuis van Oosterhuizen wordt dit jaar van 25
februari tot en met 1 maart 2019 voor de 25e keer het jaarlijkse tien over rood
biljarttoernooi gehouden. De voorrondes zijn van maandag 25 februari tot en
met donderdag 28 februari. Aansluitend is op vrijdag 1 maart de kwart, halve
en finale. Aanvang alle avonden om 19.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt €
5,- per persoon. Inschrijven voor het tien over rood toernooi kan bij de heer
Henk Quack via 055 5424738 (uitsluitend tussen 18.00 en 20.00 uur) of per
e-mail elizabeth28121944@live.nl

Vakantiegezin

Mensen die er sociaaleconomisch slecht
voorstaan, hebben te maken met werkloosheid en sociale vereenzaming, wat
vaak gepaard gaat met armoede en weinig toekomstperspectief.
Kinderen zijn hier de dupe van en groeien op in onzekerheid zonder de liefde en
aandacht waar ieder kind recht op heeft.
Een vakantie kan voor een Berlijns kind
een lichtpuntje betekenen in het grijze
bestaan van alledag.
De waarde van twee weken huiselijke
gezelligheid, aandacht, geduld en liefde,
laat zich vooral uitdrukken in ‘bagage
voor later’.

En hup naar de drogist. Daar werkt
trouwens een fantastische vrouw
die ons hele levensloop zo’n beetje op de voet heeft kunnen volgen. Ik hoop
dan ook altijd dat zij aan het werk is als ik daar een boodschapje moet doen.
Bij haar kocht ik voor het eerst foliumzuur. Vreselijk spannend natuurlijk en
een hele stap. Zij gaf mij toen een knipoog en dat vond ik zo fijn. En niet veel
later kocht ik ook bij haar een potje vitamines voor bij de zwangerschap en de
aller eerste zwangerschapstest.
En ook na de bevalling kon mijn man bij haar terecht voor allerlei extra spulletjes, smeerseltjes en pillen die hij van de kraamhulp moest kopen. Ook hij kon
bij haar terecht voor al zijn vragen. Want, wist hij veel haha.

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!
Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming
Service en Onderhoud

Belangstellenden kunnen bellen met 0622216938 Clementine Steenbeek, zodat
een afspraak gemaakt kan worden voor

een vrijblijvend informatief bezoek.Voor
verdere informatie: www.paxkinderhulp.
nl.

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

MANDARIJNEN

1+1
2 netten à 1 kilo

JUMBO AARDAPPELEN

1+1
2 zakken à 3 kilo

GRATIS

GRATIS

ARIEL, LENOR OF
DASH PODS OF LENOR
WASVERZACHTERS OF
UNSTOPPABLES

KIES & MIX FRUIT

2 verpakkingen

3 VOOR

*

1+1

GRATIS*

HAK GROENTEN, APPEL
MOES OF PEULVRUCHTEN
3 potten à 610-720 gram of
stazakken à 200-550 gram

2+1
GRATIS*

*

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG
WASMIDDEL

1+1

2 flacons à 735 ml

GRATIS*

Handsinaasappels net à 1,5 kilo
Blauwe bessen bakje 125 gram
Kanzi appelen tas 1 kilo
Pitloze witte druiven bak 500 gram

4

50

LIPTON ICE TEA

CRYSTAL CLEAR

4 flessen à 1,5 liter

4 pakken à 1,5 liter
of flessen à 1-1,5 liter

3+1
GRATIS*

3+1
GRATIS*

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 2 t/m di 29 januari 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk
3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk.

Binnendijk
Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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VRIJDAGMIDDAG BORREL

De ontvangst was met een gratis drankje
aangeboden door Klarenbeeksbelang
met heerlijke bitterballen en andere
snacks die werden rondgedeeld.
Het optreden was dynamisch en veelzijdig van hoge kwaliteit met veel bekende
nummers uit de jaren 60 en 70. Het
optreden startte met prachtige ballads
waarna swingende soul en opzwepende
rock ’n roll te horen waren.
Klarenbeeks talent krijgt zo de mogelijkheid om zijn of haar kunsten te gehore
te brengen voor een groter publiek en
wie weet is dit de start naar een nieuwe
carrière . Volgende optredens voor de
vrijdagmiddag borrel zijn op 1 februari met Ramble On en 1 maart met Cool
Change.

KLARENBEEK.- De eerste vrijdagmiddag borrel zit erop in De Brug, het horecagedeelte van MFC te Klarenbeek. Een eerste optreden van de nieuwe
inwoner van Klarenbeek, Caroline Sprenger-van Nimwegen. De 50 aanwezige gasten hadden het reuze naar hun zin. De voetjes kwamen dan ook
van de vloer.

Voor de volgende maanden is ruimte
voor muziek -en voordrachttalenten.
Dus, ben je iemand die de uitdaging
aandurft om een half uur zijn of haar
kunsten te delen met een groter publiek,
schroom niet en geef je op bij Dorpscontactpersoon Marente Bouman; 0616292058

OUDERENZORG IN DE GEMEENTE VOORST
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De grootste Accuspecialist van de StedenDriehoek
Beste merken scherpste prijzen!!!





Auto
Motor
Scootmobiel
Vrachtwagen





Landbouwmechanisatie
Caravan
Camper

Gratis accu winter test
or informatie
Bel ons geheel vrijblijvend vo

WWW.ACCUSERVICE.NU
7361 AX Dorpstraat 92 Beekbergen
(Apeldoorn) | Tel. 0621 312 312

ONTMOETINGSDIENST
“ONT-MOETEN” IN KERK
NIJBROEK.- Met ingang van 2019 wordt de kracht van de jeugddiensten
en die van de gezinsdiensten gebundeld. Het is het tijd voor een maandelijkse bijzondere en laagdrempelige jeugd/gezinsdienst 2.0: een
“Ontmoetingsdienst”. De eerste ontmoetingsdienst zal op zondagochtend 13 januari om 9.30 uur in de kerk van Nijbroek gevierd worden.
Nog steeds zullen koren hun medewerking verlenen aan een aantal van deze
diensten, maar meestal zullen deze diensten niet meer op de avond plaats vinden, maar in de ochtend.
Jarenlang werd zeven maal per jaar op een derde zondagavond van de maand
een jeugddienst gevierd in de kerk van Nijbroek. Goed bezochte diensten waarin, met onder andere de medewerking van verschillende koren uit de omgeving,
over Gods woord gezongen en gepraat mocht worden. Op zondagochtenden
werden er zesmaal per jaar laagdrempelige “gezinsdiensten” gehouden.

GEMEENTE VOORST.- Op 20 december liet de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) zich informeren over “de ouderenzorg” in onze
gemeente. De CMO is er voor alle inwoners. Zij is onafhankelijk en geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W over alle aspecten
van het Sociaal Domein.
Het was een goede en prettige bijeenkomst waarin de ouderenzorg uitvoerig
werd belicht door vertegenwoordigers
van de gemeente, de ouderenbonden
en Mens en Welzijn (zie ook foto).
De heer Peter Krük en mevrouw Elly
Brinkman gaven een presentatie over
het ouderenbeleid van de gemeente
Voorst. Volwassenen, ongeacht hun
leeftijd, positie of beperking moeten
kunnen meedoen in onze samenleving.
Opvallend is dat het aantal mensen met
dementie in de gemeente Voorst gaat
verdubbelen binnen 10 jaar.
Qua zorg moeten ze geen onnodige problemen ondervinden en regels behoren
goed op elkaar afgestemd en helder te
zijn.
Om mensen zolang mogelijk thuis te
kunnen laten wonen, zorgt de gemeente
voor algemene preventieve voorzieningen, zoals algemeen maatschappelijk
werk, mantelzorgondersteuning vrijwilligerswerk, wegwijs dementie, formulierenbrigade, inzet wijkverpleegkundige
etc. Deze worden volledig door de gemeente gesubsidieerd.
Daarnaast organiseert zij maatwerkvoorzieningen, zoals hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd
wonen, etc. Om hiervan gebruik te kunnen maken heeft de inwoner van de gemeente Voorst een indicatie nodig en betaalt men een eigen bijdrage voor deze
voorzieningen.
Annet Reimert en Diana van de Oever van Mens en Welzijn Voorst deden verslag van hun ervaringen in
de zorg voor ouderen. Zij spreken

liever van bewonersondersteuning
in plaats van cliëntenondersteuning.
Onderwerpen die zij in hun verhaal aanstipten, waren de behoefte aan periodieke informatie over allerlei voorzieningen,
meer aandacht en ondersteuning voor
sport en beweging, behoefte bij ouderen
aan meer onderlinge contacten, problemen met valpartijen en de toenemende
eenzaamheid van steeds meer ouderen.
Ook ervaren zij dat de dagbesteding niet
altijd meer de juiste plek is voor mensen
van wie de gezondheid ernstig achteruit
is gegaan. In dat geval kunnen zij hen
niet meer de juiste zorg geven. Dat is
voor álle mensen van de dagbesteding
een erg vervelende gewaarwording. Een
soort vaste casemanager (“spil” in de
zorg), die een indicatie kan bijstellen en
knopen kan doorhakken biedt wellicht
uitkomst. Tot slot lopen beiden vrijwel
dagelijks tegen problemen met het vervoer van Plus OV aan. “Dat frustreert
flink”, aldus Annet en Diana.
Vertegenwoordigers van de ouderenbonden pleiten ervoor dat de ervaringen,
die opgedaan zijn in het project Voorst
Onder de Loep, worden meegenomen
in het toekomstig ouderenbeleid. Duidelijk wordt dat bijna niemand weet dat
inwoners beroep kunnen doen op een
‘onafhankelijke cliëntenondersteuning’;
iemand die kan helpen bij een aanvraag
voor zorg. De vertegenwoordigers wijzen
er op dat mensen met dementie, of die
zich eenzaam voelen, daar niet graag
zomaar voor uit willen komen. Let daar
dus op wanneer je hen uitnodigt voor
goedbedoelde plannen. Vervolgens be-

nadrukken alle ouderenbonden het veelzijdige werk dat zij doen, b.v. mensen
helpen met hun belastingaangifte. Jammer genoeg kampen de meeste bonden
met een terugloop van hun ledenaantal
en vindt men het lastig om bestuursleden te vinden. Ook de aanvraag van gemeentelijke subsidies kwam nog even
ter sprake.
Aan het einde van de bijeenkomst deelden Willemijn Mulder en Lidie Voorend
hun ervaringen met ‘ouderenzorg’. Beiden werken in de zorg en zijn lid van de
CMO. Zij treffen veel ouderen in heel
kwetsbare situaties, zien veel te veel
eenzaamheid, maar ook ‘zorgmijders’
(mensen die vinden dat zij geen zorg
van anderen nodig hebben). Beiden vragen meer aandacht voor mantelzorgers;
vooral voor mantelzorgers van mensen
met niet-aangeboren-hersenaandoeningen, zoals dementie. Zij gaan vaak ver
over hun eigen grenzen heen en vinden
het heel moeilijk om op tijd hulp te vragen.
Een zorgvraag vraagt altijd en overal onmiddellijk actie van betrokkenen in het
zorgnetwerk. Ook legden beiden uit dat
veel ouderen kampen met ondervoeding
en dat er te weinig openbare toiletten
zijn. Dit laatste kan een drempel zijn om
er op uit te trekken.
Afgesproken is dat alle aanwezigen op
de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de CMO. Mocht u de vergaderingen willen bijwonen, dan bent u van
harte welkom. In het Voorster Nieuws
worden alle vergaderingen aangekondigd op de pagina van de gemeente.
Eventuele reacties op dit artikel ontvangen we graag ( secretariaat@clientenraad-voorst.nl ). Een brief naar het secretariaat kan ook (p/a Omloop 28, 7391
PM Twello).

In deze eerste ontmoetingsdienst zal de heer Heinen uit Dalfsen voorgaan. Het
koor “His Voice” uit Beekbergen zal haar medewerking aan de dienst verlenen.
In deze eerste ontmoetingsdienst willen we elkaar “ont-moeten”. Na de drukke
decembermaand is het fijn om even niets te moeten en tot rust te komen. In de
dienst willen we er samen over zingen en lezen dat God ons wil ontmoeten en
tot rust wil laten komen door onze zorgen op zich te nemen. Zien we je ook in de
eerste Ont-moetingsdienst?

MONNIKENWIJSHEID
VOOR U EN MIJ
TWELLO.- De werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello organiseert
een geestelijke lezing op dinsdag 22 januari om 20.00 uur in gebouw
Irene, Dorpsstraat 10 Twello. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30
uur, entree is €5,-. Digitaal aanmelden bij bi.twello@gmail.com wordt
op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk.
Al eeuwen leggen monniken zich toe op goddelijke of geestelijke lezing; lectio
divina. Na een korte inleiding over lectio divina door Rita Vermeltfoort zal er
gezamenlijk een vorm van ‘geestelijke lezing’ in praktijk gebracht worden. Om
woorden vol licht en leven te laten klinken in ons hart.
‘Want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht’ (psalm 36:10)
Monniken proberen Bijbelteksten te lezen en beluisteren met heel hun hart,
hun verstand, hun wezen. In deze vorm van biddend lezen is het eigenlijk God
zélf die de mens ‘leest’ en tot eenheid brengt. Het is een menselijk verlangen
om zich ten volle te ontplooien als de persoon die men in waarheid kan zijn.
Biddend lezen helpt hierbij; het evangelie dringt zo geleidelijk aan door in het
dagelijks leven.
Rita Vermeltfoort werd gedurende twintig jaar in Belgische kloosters gevormd
door monniken in de wijsheid van de Benedictijnse kloostertraditie. In haar
workshops richt zij zich met name op het groeiende vermogen van mensen om een geestelijk leven te leiden vanuit het hart. Om zo in hun totaliteit tot hun recht te komen.
Je hoeft geen monnik te zijn binnen kloostermuren om je leven stukje bij beetje te laten omvormen door Gods Geest met behulp van inspirerende teksten.
Veel mensen brengen de lectio divina op eigen wijze in de praktijk door stil te
staan bij Gods levende woorden. Het sluit feilloos aan op het concrete leven
van gebed en werk, onderlinge relaties, sociale contacten, levenshouding en
gedrag.
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Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
De gemeenteraad wenst u een heel goed en gezond 2019

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl.
Het audioverslag van de raadsvergadering van 17 december
2018 is af te luisteren via voorst.raadsinformatie.nl. Vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen:
raad@voorst.nl, (0571) 279 217.

 Besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2018
Besluiten























Herbenoeming lid rekenkamercommissie Voorst
Mutatie fractievertegenwoordiger
Bestemmingsplan Hengelderweg 7, Voorst
Bestemmingsplan Kneuterstraat 24, Wilp
Bekrachtigen geheimhouding
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oude Zutphenseweg
in Wilp
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Delta
Motie “Geen bevoegdheid voor oprichting van of deelname in rechtspersonen
door het al-gemeen bestuur” van Gemeente Belangen
Wijziging statuten Stichting Archipel
Nota reserves en voorzieningen 2018
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019, verordening Jeugdhulp
2019 en verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2019
Bouwverordening 2018
Verordening Asbestlening
Verordening reclamebelasting 2019
Verordening basisregistratie personen Voorst 2018
Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2019
Verordening toeristenbelasting Voorst 2019
Verordening rioolheffing Voorst 2019
Verordening reinigingsheffingen Voorst 2019
Legesverordening Voorst 2019
Verslag ronde-tafelgesprekken 3 december 2018
Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 10 december 2018

Verworpen amendement en moties
 Motie “Participatie, maar dan echt” over alternatief voor zonnepark Oude
Zutphenseweg in Wilp.
De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 17 stemmen tegen
(Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).
 Amendement “Goedkoop is duurkoop” over verordeningen sociaal domein van
Lijst Arend.
Het amendement is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 17 stemmen
tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).
 Motie “Koester je mantelzorgers” van Lijst Arend en PvdA-GroenLinks.
De motie is verworpen met 3 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en
15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66).
 Motie “Je ziet het pas als je het doorhebt” over registreren van vragen en
opmerkingen sociaal domein van PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en VVDLiberaal2000.
De motie is verworpen met 7 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 11 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen benadert u de raadsfracties, praat u mee in de rondetafelgesprekken of stuurt u een brief of e-mail naar de raad: raad@voorst.nl ,
Postbus 9000, 7390 HA Twello.
Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 28 januari 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken
maandag 11 februari 19.30 uur Raadsvergadering

Informatie
Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen
(0571) 279 217, de locogriffier, Dini Vriezekolk (0571) 279 387 of rechtstreeks
met de raadsfracties: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen,
via r.bosch@voorst.nl /06-55 53 21 13
 Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000,
via g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA,
via b.vandezedde@voorst.nl /06- 53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks,
via b.visser@voorst.nl/06-53 87 71 61
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend,
via a.jansen@voorst.nl/06-50 66 66 01
Scan de QR code met uw tablet of smartphone
voor meer informatie over de raadsleden.

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

Komt hier een laadpaal?
Heeft u de tekst ‘Komt hier een
laadpaal?’ ook al zien staan op
een parkeervlak in uw buurt?
We hebben namelijk uw hulp
nodig! We willen graag van u horen of de mogelijke locaties die
zijn aangewezen voor laadpalen
voor u geschikt zijn. Kijk daarom
op: www.voorst.nl/laadpalen

Openbare laadpalen
De gemeente Voorst plaatst
openbare laadpalen voor inwoners als hier behoefte aan is. Inwoners kunnen bij de gemeente
Voorst een openbare laadpaal
aanvragen als ze zelf geen eigen oprit hebben en er nog geen
laadpaal aanwezig is binnen
een straal van 250 meter. Ook
forenzen die meer dan 20 uur

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

per week in de gemeente Voorst tie is om een dekkend netwerk
werken, kunnen een laadpaal aan laadinfrastructuur te realiseren.
aanvragen.

Plankaart laadpalen

Denkt u mee? Reageer!

De gemeente Voorst wil graag
vooraf nadenken over mogelijk
geschikte locaties voor laadpalen en vraagt om input op
voorgestelde locaties per wijk.
Het samen met inwoners opstellen van een plankaart zorgt
voor een strategische ligging
van de toekomstige laadpalen.
De plankaart is een hulpmiddel,
bedoeld om het proces te versnellen. Wanneer een inwoner
ook daadwerkelijk een aanvraag
voor een locatie indient, zal Ecotap in samenwerking met Allego
de laadpalen plaatsen. De ambi-

Inwoners kennen hun wijk het
beste en daarom vragen wij om
uw input. Wilt u naar de voorgestelde locaties kijken en hier
feedback op geven? U reageert
door contact op te nemen met
Jelleke Bosma van de gemeente
Voorst: 0571-27 99 11, of stuur
een mail naar duurzaam@voorst.
nl.
Langskomen op het gemeentehuis mag ook op. Dit kan donderdag 17 januari tussen 13.00
en 18.00. Vraag naar Jelleke
Bosma.
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De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast
in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek
geordend en als dit mogelijk is op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of
meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op www.
voorst.nl/actueel/bekendmakingen/. Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via
0571-27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Besluit genomen*

Z-18-05511_2018-82022

Carnavalsoptocht op 2 maart 2019 van 12-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0261

Gemeente Voorst

Bouwverordening 2018 gemeente Voorst

Vastgesteld

Z-18-01696_2018-80749

Gemeente Voorst

Gemeenschappelijke Regeling Delta

Vastgesteld

Z-18-05276_2018-83977

Gemeente Voorst

Uitvoeringsbesluit 2019 bij de Afvalstoffenverordening
2009 van de gemeente Voorst

Vastgesteld

Z-18-06312_2018-81899

Gemeente Voorst

1. Verordening Asbestlening particulieren gemeente Voorst
2. Verordening Asbestlening zakelijk gemeente Voorst

Vastgesteld

Z-18-04911_2018-83407

Brandveilig gebruik

Melding ontvangen

SXO-2018-1195

Benedenste Kruisweg 7 in Nijbroek

Uitbreiden aantal schapen

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001577

het Wildezand t/o 5 in Wilp

Verwijderen aardgas reduceerstation inclusief ondergrondse
af- en toevoerleidingen

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001576

Bandijk 37 in Terwolde

Kappen 1 notenboom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1251

Bonenakker 65 in Twello

Bouwen tuinhuis

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1233

Bonenkampsweg 4B in Voorst

Bouwen woonhuis

Vergunning verleend*

SXO-2018-1047

Broekhuizerstraat in Terwolde

Kappen 1 boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1197

Dijkhofstraat 12B in Twello

Restaureren, verbouwen en verduurzamen koetshuis met
aanbouwschuur en naastgelegen kapschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1245

Dorpsstraat 3 in Wilp

Bouwen berging voor opslag

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1201

Ennestraat 31 in Steenenkamer

Bouwen houten schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-1005

Goeman Borgesiusstraat 62 in Twello

Plaatsen kozijn in uitbouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1199

Hoek Duizendblad/Dalkweg (kavel 13) in Klarenbeek

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1241

Houtwalstraat 2 in Wilp

Deels verbouwen verdieping in woonboerderij

Vergunning verleend*

SXO-2018-1048

Houtwalstraat 2 in Wilp

Vernieuwen dakramen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1068

Kortenaerstraat bij huisnr. 16 in Twello

Kappen 2 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1150

Maarten Tromplaan naast huisnr. 2 in Twello

Aanleggen tijdelijke parkeerplaats

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1207

Middendijk 42A in Nijbroek

Kappen 2 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1252

Molenallee 50 in Wilp

Plaatsen 12 wifimasten

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1209

Molenallee 50 in Wilp

Kappen 11 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1118

Mozartstraat naast huisnr. 70 in Twello

Kappen 4 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1108

Nabij Veenhuisweg in Twello

Kappen 14 eiken

Vergunning verleend*

SXO-2018-1106

Plesmanstraat ong. (K10/F1) in Teuge

Realiseren uitweg

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1221

Plesmanstraat ong. (K7/F1) in Teuge

Bouwen helft van twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1229

Plesmanstraat ong. (K8/F1) in Teuge

Bouwen helft van twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1228

Rijksstraatweg 59 in Wilp

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1236

Rozenhofstraat achter Kweekweg 1A
in Steenenkamer

Kappen 1 acacia

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1198

S. Schotanusstraat t.o. huisnr. 58 en Ieuwland
t.o. huisnr. 5-7 in Terwolde

Kappen 2 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1110

Weteringserf in Terwolde

Kappen 2 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1204

Weteringserf in Terwolde

Kappen 2 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1204

Zonnenbergstraat 36 in Wilp

Vervangen hekwerk

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1235

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
Rozemarijnstraat 46
7383 XH Voorst

A.M. Vunderink (M)
1 mei 1970

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Diverse straten in Klarenbeek
Beleid en regelingen

Melding brandveilig gebruik
Sluinerweg 15 in Wilp
Milieumelding

Omgevingsvergunning

voorstwijzer
Zonnenbergstraat 36 in Wilp
afvalinformatie

Vervangen hekwerk, realiseren wasplaats en dieseltank

Vergunning verleend*

SXO-2018-1131

Appenseweg 23 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-1248

Burgemeester van der Feltzweg 43 in Twello

Verwijderen asbesthoudende woningmaterialen

Melding ontvangen

SXO-2018-1239

Dijkhofstraat 12B in Twello

Verwijderen asbesthoudende materialen voor restauratie
koetshuis met aanbouwschuur en naastgelegen kapschuur

Melding ontvangen

SXO-2018-1244

Molenveld 27 in Twello

Verwijderen asbesthoudende woningmaterialen en
asbesthoudend bergingdak

Melding ontvangen

SXO-2018-1231

Nijenbeekseweg 34 in Voorst

Slopen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-1216

Oude Binnenweg 54 in Twello

Verwijderen asbesthoudend schuurdak en overig asbesthoudende materialen

Melding ontvangen

SXO-2018-1196

Polveensweg 3 in Klarenbeek

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-1203

Polveensweg 21 in Klarenbeek

Verwijderen 4 asbesthoudende schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2018-1253

Rijksstraatweg 69 in Wilp

Verwijderen asbesthoudend schuurdak en asbesthoudende
materialen

Melding ontvangen

SXO-2018-1250

Bij de gemeente Voorst is een tekening op te vragen van de
verkeersmaatregelen

Besluit genomen*

BW-2018-0261

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Diverse straten in Klarenbeek

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester
kan een belanghebbende bezwaar indienen bij het college

van burgemeester en wethouders
(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.

Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending van
het besluit belt u 0571-27 99 11.
Omdat een bezwaarschrift geen
schorsende werking heeft, kan

Registratie Verkiezing Europees Parlement
De burgemeester van Voorst
maakt bekend dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een
andere lidstaat van de Europese
Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente,
zich kunnen laten registreren als
kiezer voor de verkiezing van
Nederlandse leden van het Europees Parlement. Wilt u zich registeren? Dan dient u:
 op 9 april 2019 (de dag van
kandidaatstelling) uw werkelijke woonplaats in Nederland
te hebben;
 op 23 mei 2019 (de dag van

stemming), 18 jaar of ouder
te zijn;
 niet uitgesloten te zijn van
het kiesrecht in Nederland of
in een andere lidstaat van de
Europese Unie.
Het verzoekschrift voor registratie (model Y 32) is verkrijgbaar
op het gemeentehuis.
De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een
Nederlandse
gemeente.
Het
verzoekschrift bevat tevens een

verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en
dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik
zal maken.
Het verzoekschrift dient uiterlijk
op 9 april 2019 te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden
pas voor volgende verkiezing.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de vakgroep Burgerzaken, doorkiesnummer (0571)
279210.

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

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

afvalinformatie
 Papierinzameling januari ongewijzigd
In januari 2019 blijft de papierinzameling bij uw adres op dezelfde zaterdag plaatsvinden zoals u dat tot nu toe gewend
bent.
Per 1 februari gaat dit veranderen. Hierover ontvangt u binnenkort een brief waarin u geïnformeerd wordt over de nieuwe
inzamel dag van het papier op uw adres. Deze dag is dan ook
verwerkt in de Afvalvrij App van Circulus Berkel en de digitale
afvalkalender.

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

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

DOSTOJEVSKI KWARTET

CONCERT JONGE MEESTERS
IN DORPSKERK

WILP.- Het talentvolle jonge strijkkwartet Dostojevski speelt op zondag 13 januari in de Dorpskerk van
Wilp. In de reeks `Jonge Meesters`
zullen ze onder meer werk van Mendelssohn, Bosmans, Schubert en
Schnittke uitvoeren. Het concert begint om 15.00 uur en kaarten hiervoor kosten €15 euro. De Dorpskerk
is vanaf 14.30 open.
Het Dostojevski Kwartet bestaat uit Charlotte Basalo Vázquez (viool), Julia Kleinsmann (viool), Lisa Eggen-altviool en Emma
Kroon (cello). Charlotte en Julia afkomstig
uit Enschede respectievelijk Deventer

kennen elkaar van diverse jeugdorkesten
waaraan zij deelnamen voordat ze aan
het Conservatorium Amsterdam gingen
studeren. Ten tijde van hun studie richtte
het viertal in 2014 het strijkkwartet op.
In de korte tijd dat ze samen zijn, speelden ze meerdere malen in het Muziekgebouw aan het IJ en als onderdeel van
verschillende kamermuziekseries in heel
Nederland. Naast hun passie voor kamermuziek hebben de jonge musici van het
Dostojevski Kwartet ook individueel vele
masterclasses en cursussen gevolgd.

Programma

Lisa, Julia en Emma spelen alle drie op een

instrument ter beschikking gesteld door
het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
Dit fonds stelt tegen een geringe vergoeding hoogwaardige instrumenten ter beschikking aan honderden musici. Zodat
deze musici zich optimaal in hun carrière
kunnen ontwikkelen. Het ensemble komt
naar de Dorpskerk Wilp met een gevarieerd en verrassend programma. Dat wordt
dus genieten op zondag 13 januari, het
eerste concert uit de serie van vier. Losse
kaarten zijn verkrijgbaar of een abonnement (€ 50) voor alle vier concerten. Meer
informatie over het programma en kaarten via www.jongemeesterswilp.nl Via de
email: jongemeesterswilp@gmail.com

Het Dostojevski Kwartet

Voorsternieuws
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VAN EEN OUDE DAME EN EEN JONGE GOD

NIEUWJAARSRECEPTIE MET
EEN TOEKOMST
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WORSTENACTIE
MUZIEKVERENIGING KLARENBEEK
KLARENBEEK.- Aanstaande vrijdagavond 25 januari 2019 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 26 januari worden er eveneens rookworsten verkocht maar
dan in Klarenbeek, Oosterhuizen en omgeving. De Opbrengst wordt gebruikt
voor de opleiding van nieuwe muzikanten en voor het onderhouden van onze
instrumenten.
Bent u één van deze dagen niet thuis en wilt u wel een rookworst(en) bel Dan
voor vrijdag naar: 06-83099398(Jeanette)

EXCELSIOR KLAAR VOOR 2019
TWELLO.- Afgelopen maandag 7 januari is ook muziekvereniging Excelsior
begonnen aan 2019. In de afgelopen weken heeft deze Twellose muziekvereniging flink in haar buidel getast. Door de grote aanloop van nieuwe
muzikanten werd de noodzaak om nieuwe instrumenten aan te schaffen
steeds groter.

TERWOLDE.- Met dé woorden uit 2018 ‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent.
Ben je soms nieuw hier of ben je al bekend’ opende voorzitter Coen Gronert
op 4 januari het muzikale jaar 2019 van muziekvereniging Ons Genoegen
uit Terwolde.
Zoals het hoort op de traditionele nieuwjaarsreceptie werd er teruggekeken op
het voorafgaande jaar. Een jaar welke in
het teken stond van nieuwe generaties
en de toekomst. De vereniging heeft laten zien dat het gegroeid is van een oud
dametje naar een jonge god van 118
jaar. Evenementen als de Mega Muziek
Marathon en de oliebollenactie werden
mede gedragen door de vele jonge muzikanten van Ons Genoegen. Een nieuwe
generatie ondersteund door de oudere
generatie, dat is wat deze muziekvereniging uit Terwolde uniek en sterk maakt.
De nieuwe, jonge generatie is groot geworden onder de afscheidnemende
jeugdcoördinator Connie van Mourik-de
Graaf. Vanaf 1 januari is het roer omgegaan en is er een jeugdcommissie die
haar taken heeft overgenomen. Vijftien
jaar heeft Connie met veel passie, liefde
en ongelooflijke inzet de jeugd van Ter-

wolde kennis laten maken met muziek.
Ze werd bedankt met een fotoreportage
van ‘haar kinderen’ en een rijm recht uit
én in het hart.

De toekomst: 2019

Natuurlijk werd er ook vooruit gekeken
naar het komende jaar. Een jaar waarin
de renovatie van het boegbeeld van Terwolde, de muziektent, centraal zal staan.
Vele mooie acties en optredens liggen in
het verschiet, allen ten bate van de sponsoractie ‘Behoud Muziektent Terwolde’.
De tand des tijds heeft dit bijzondere
bouwwerk met haar unieke akoestiek
aangetast. Een bouwwerk uit de jaren
50, opgebouwd door vele vrijwilligers.
Thans het middelpunt van Terwolde zoals tijdens Koningsdag, Kermis, sport en
muziek. Samen met inwoners van Terwolde en omstreken wil Ons Genoegen
bouwen aan dit cultureel erfgoed van de
gemeente Voorst.

Bouwen met een feestelijk
tintje

In de jaren ‘50, ten tijde van de bouw
van de muziektent, waren Teunis de
Graaf en Dik Zweers jeugdleden. Maar
inmiddels samen goed voor 130 jaar(!)
lidmaatschap. De één muzikant in ere
en de ander nog actief muzikant. Beiden
hebben een grote rol gespeeld in het
groots maken van de vereniging. Van
kleine jongens af aan in de tijd van toen,
en dragers van vele kennis en ervaring in
de tijd van nu.
Ook zij bouwen mee aan de renovatie
voor de muziektent. In plaats van de
gebruikelijke consumpties als cadeau
zijn ze Steentjes Ambassadeurs geworden door 2 steentjes te kopen voor een
prachtig bedrag.
Samen met enkele anderen, Miranda
van Werven- Steenbergen (25 jaar lid),
Matthijs Boon (12,5 jaar lid), Ruud Mulder en Tom van Mourik (bewezen diensten als bestuursleden AST) en Tom
Korderijnk en Hein Jan van Vilsteren (docenten ) werden zij in het zonnetje gezet
voor 65 jaar trouwe dienst.

ESCAPE ROOMS, VANAF FEBRUARI 2019
BIJ PITCH&PUTT BUSSLOO
BUSSLOO.- Aan het meer van Bussloo, gelegen in de Stedendriehoek
tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen, opent Pitch&Putt Golf Bussloo vanaf februari haar eerste drie
Escape Rooms. Naar verwachting
worden er in het najaar nog eens
vijf Escape Rooms geopend.

Escape Rooms: The Bom, The
Jungle en Revenge of the
General

In februari worden de eerste drie Escape Rooms geopend: The Bom, The
Jungle en Revenge of the General. De
escaperooms worden, net zoals het populaire Lasergame The Next Generation,
door alle special effects totaal vernieuwend. Een aantal Escape Rooms kunnen
wat betreft moeilijkheid worden aangepast voor gezinnen en zelfs puur voor
kinderfeestjes (vanaf 10 jaar).

In de zomer en in de winter
geschikt voor groepsuitjes

In 2005 is Pitch&Putt Bussloo begonnen
met Pitch&Putt, het kortebaan golfen.
Door de jaren heen heeft Pitch&Putt zich

Gelukkig liet de financiële situatie van
de vereniging en een flinke bijdrage van
het Prins Bernhard Cultuurfonds de aanschaf van diverse nieuwe instrumenten
toe. Zo werden in de afgelopen weken
aangeschaft:
• 4 nieuwe pauken Majestic 23”-26”29”- 32”
• 1 bastuba bes Besson - gecompenseerd
• 1 bastuba es Besson– gecompenseerd
• 1 tenor saxofoon Yamaha
• 3 alt saxofoons Yamaha
• nieuwe mondstukken en rietbinders
voor de saxofonisten
• diverse kleinere slagwerkinstrumenten
Penningmeester Paul Liese is trots dat
hij dit voor zijn club heeft kunnen aanschaffen. “Hier hebben we in de afgelopen jaren ook flink voor gespaard en
acties voor georganiseerd. Dit doe je niet
zomaar als muziekvereniging. Hier denk
je eerst goed over na en je vraagt diverse
offertes op.”
De komende weken zullen in het teken
staan van de voorbereidingen op het
showconcert van 9 en 10 maart. Daarnaast is een speciale Oostenrijk commissie bezig om de reis naar Kirchberg van

29 mei – 2 juni 2019 te organiseren.
Excelsior zal daar deelnemen aan het
Musikantentreffen Kirchberg 2019. Samen met nog 15 andere orkesten uit
andere Europese landen wordt hier een
groot muziekfeest georganiseerd. Excelsior zal dit jaar Nederland vertegenwoordigen, hier zijn de muzikanten van Excelsior best trots op.

Nieuw in Twello?

Bent u in de kerstvakantie of daarvoor in
Twello komen wonen en heeft u ervaring
in het bespelen van een blaas/slagwerkinstrument in een blaasorkest, dan moet
u eens binnenlopen bij Excelsior. Iedere
maandagavond komt deze fanfare (ruim
50 muzikanten) bij elkaar om te repeteren in het scoutinggebouw aan de Stinzenlaan 80 in Twello. Van 19.30 tot 21.45
uur repeteren zij o.l.v. Thijs Musch aan
een gevarieerd programma. Excelsior
zoekt op dit moment vooral hoornisten,
bugelisten en (melodisch) slagwerkers.
Maar speel je trompet, trombone, bariton/euphonium, saxofoon of bastuba
dan staat de deur ook altijd open. Wil
je meer weten over Excelsior neem dan
contact op met Jasper Esselink, 06 48
12 99 90 of mail naar jasper.esselink@
gmail.com

BLOEMSCHIKKEN VOOR
BEGINNERS EN GEVORDERDEN
DEVENTER/TWELLO.- ‘Spiegelen met bloemen’ is het thema voor de gevorderdengroep bloemschikken van Groei & Bloei Deventer op haar
eerste bijeenkomst in januari. Bent u een beginner, dan wordt het een
tafelstuk met takken, bloembollen en voorjaarsbloemen.

enorm ontwikkeld. Naast Pitch&Putt kun
je bij Pitch&Putt Bussloo onder andere
ook terecht voor: Minigolf USA, Voetgolf,
Levend Tafelvoetbal, Elektrische Steps,
Voetpool en Klootschieten. Vorig jaar is
het spectaculaire Lasergame: The Next

Generation hieraan toegevoegd en vanaf
februari komen daar de Escape Rooms
bij. Pitch&Putt wordt hiermee een multiactiviteitencentrum. Zowel in de zomer
als in de winter kunnen gasten voor de
leukste uitjes terecht op Bussloo!

Wilt u met ons meedoen? Elke drie weken, vijf keer per seizoen, kunnen beginners terecht in De Schalm te Deventer en ervaren bloemschikkers in Gebouw
Irene in Twello. De lessen worden gegeven door ervaren docenten. Zij geven
u tips en adviezen over de aan te schaffen materialen. De lessen zijn gezellige,
informele bijeenkomsten waar veel geleerd en geëxperimenteerd wordt. Voor
aanmelding en informatie kunt u bellen mailen met onze bloemschikcoördinator
Meta Spruit. Haar mailadres is groeienbloei.meta@live.nl, haar telefoonnummer 0622311450. Op onze site deventer.groei.nl vindt u meer informatie.

InclusiefInclusief
2 accu’s.2 accu’s.

Inclusief 2 accu’s.

WIE WORDT HET EERSTE
79.95 79.95

79.95

25%
25%

59.
59. 59.

95
?
in 201995
je95
meis

korting
kortin

Spelregels: De jongen en het meisje moeten in het verspreidingsgebied zijn geboren (thuis) en de ouders moeten wonen in het
verspreidingsgebeid. Geef de geboorte van de baby, z.s.m. door aan het Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, 7391 EG Twello,
info@voorsternieuws.nl onder vermelding van “actie eerstgeborene”. De aanmelding dient te bevatten: naam en adres van de ouders,
naam van de baby, jongen of meisje, het juiste tijdstip van de geboorte.

Binnen- en
buitenzwembad!
Voor het eerste meisje van 2019

5x gratis
babyzwemmen
Veenhuisweg 53 Twello | 0571 272166| WWW.deschaeck.nl

Voor de ouders van
het eerste meisje
een kledingbon

T.W.V. 15.-

Twello Duistervoordseweg 2
Tel. (0571) 27 52 00
TRENDY MODE VOOR HEM EN HAAR

Voor de ouders van
het 1e meisje in 2019
Waardebon voor:
1 uur bowlen
op 1 baan

Het eerste meisje krijgt
een waardebon van

€10,-

Molenstraat 1, Twello
Tel. 0571 - 27 12 66
VOOR HET EERSTE
JONGETJE EEN:

Molenstraat 1 • Telefoon (0571) 27 12 66

DINERBON T.W.V:

2019

€ 20,00
Grieks Restaurant en Tapas
Michiel de Ruyterstraat 16
7391 CV Twello
info@mykonostwello.nl
www.mykonostwello.nl
0571 298 132

Voor het eerste
meisje van 2019

Voor de ouders van het eerste meisje

Een prachtig
boeket bloemen
Laat u door ons team verrassen

een Boodschappen
Cheque t.v.w. 25,-

Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Voor de ouders van het eerste meisje

VAN HEES VERSMARKT

t.w.v. €12.

50

MARKTSTRAAT 1 TWELLO | 0571 271 388
FLORA 243 DEVENTER | 0570 650 700

50% korting op een artikel naar
keuze uit de Feetje baby collectie
&
een gratis baby body Olie van
The Giftabel Amsterdam

Kom gezellig bij
nnen kiinsjktagen
onVolsg bi
ram
ons op facebook en

s
hion & living colectie
voor de nieuwste fas

Marktstraat 4, Twello, 0571 271681 - www.depronkkamer.nl

‘N CADEAUCHEQUE

Voor het eerste meisje van 2019

Vo or he t ve rs
ge bo re n
m ei sje & jo ng et je
ee n fru itm an d

Dorpsstraat 26 Twello
Open dinsdag t/m zaterdag
10:00-17:30 uur
vrijdagavond koopavond

DE KERSVERSE OUDERS VAN
HET EERSTE MEISJE
MOGEN EEN OPKIKKERTJE
OPHALEN:

2 BROODJES GEZOND
Kwalitaria Délifrance Marktplein | Marktplein 26

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

7391 DZ Twello | 0571 298 741 | marktplein@kwalitaria.nl
Kwalitaria Marktplein Twello

WIE WORDT Voorsternieuws
DE EERSTE
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jongen in 2019?

Welsum
olde
Nijbroek Terwolde

Voor het eerste jongetje:
De Hoven
De Vecht

een geboorte Voor de eerste jongen en voor het eerste meisje in 2018, die in het
verspreidingsgebied van het Voorster Nieuws (zie bijgaand kaartje) zijn geboren
verrassingspakket
hebben bedrijven op deze pagina’s een aantrekkelijk geschenkenpakket samengesteld.
Teuge

Twello
Klarenbeek
Wilp
Empe

Voorst

Voorster
Nieuws

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

Twello

Stationsstraat 13, 7391 EG Twello.
Telefoon (0571) 276647
www.accentgoudsmederij-juwelier.nl

hetn
s va
oor dedeoudouersdervan
VVoo
jejoen
get
jon
je
etisje
eer
nr!gme
te
rs
hetsteee
jaa
het
n het jaar:
vavan

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen EEN MOOIE SCHONE AUTO!
weer!
HetHet
kankan
weer!
Voor de ouders van de
Zilvervloot
Sparen
1e jongen geven wij als cadeau
Zilvervloot
Sparen
Voor de ouders
van
Voor de eerste JONGEN
een
KINDERBESTEK

GRATIS 1X WASPROGRAMMA 6

Open een Zilvervloot Spaarrekening tijdens de Kinderspaarweken en uw
kind mag een leuk cadeau uitkiezen. De Kinderspaarweken zijn van
6 tot en met 31 oktober 2014. Kom langs.

Leigraaf 44 | 7391 AL Twello | Tel: 0571-275733 | info@jandecroon.nl

Open een Zilvervloot Spaarrekening tijdens de Kinderspaarweken en uw
10%
Open een Zilvervloot
Spaarrekening
tijdensuitkiezen.
de Kinderspaarweken
en
uw
kind mag
een leuk cadeau
De Kinderspaarweken
zijn van
p emie
kind mag een leuk cadeau uitkiezen. De Kinderspaarwekenvzijn rvan
oorlangs.
6 tot en met 31 oktober 2014. Kom
1
0 jaar
6 tot en met 31 oktober 2014. Kom langs.

de 1e jongen in 2019

sparen

Waardebon voor:
1 uur bowlen
op 1 baan

EEN GRATIS
A.P.K.
KEURING
10%

10%
premie v premie
oor 10Autobedrijf
Vos
voor 10
jaar
jaar
s
paren
sparen
Rijksstraatweg 54
7383 AS Voorst
tel: 0575-501723
fax: 0575-502403
email: info@garagevos.nl

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

Open een Zilvervloot Spaarrekening tijdens de Kinderspaarweken en uw
kind mag een leuk cadeau uitkiezen. De Kinderspaarweken zijn van
6 tot en met 31 oktober 2014. Kom langs.

Voor het
eerste
je
jon&get
Berends
Slump
10%
prem
voor 10 ie
ja
sparen ar

Wij storten

Voor de eerste
jongen van 2019

€25,-

Duistervoordseweg 49
7391 CB Twello
T 0571 - 27 44 40
E info@berends-slump.nl
I www.berends-slump.nl

een Boodschappen
Cheque t.v.w. 25,
op de
Zilvervlootrekening
bij RegioBank

Berends & Slump



Berends & Slump
Berends
& Slump
Duistervoordseweg
49

Duistervoordseweg 49
7391 CB Twello
T 0571 - 27 44 40
E info@berends-slump.nl
I www.berends-slump.nl

7391 CB Twello Duistervoordseweg 49

7391 CB Twello

De ouders van het 1e jo
ngetje
van 2019 ontvangen

een zuivelhoeve
pakket
www.zuivelhoeve-winkels.nl
Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.

Voor het eerste jongetje:

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

Voor de eerste jongen een

geboorte
krentenbrood
ca. 1/2 meter

T 0571 - 27 44 40
T 0571 - 27 44 40
info@berends-slump.nl
E info@berends-slump.nl
www.berends-slump.nl
I www.berends-slump.nl

 E
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Duistervoordseweg 10 Twello
Tel. (0571) 27 13 51

Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

EEN LEKKERE
SLAGROOMTAART
VOOR DE EERSTE
JONGEN IN 2019


















van de eerste jongen
CADEAUbon
een


van € 15,00
Voor
 de ouders


















Alleen geldig bij Intertoys Twello van donderdag 13 september t/m zaterdag 15 september 2012.

OOK VOOR UW PARTYHAPJES EN SALADES
TWELLO - Duistervoordseweg 9 - telefoon (0571) 28 00 45

Dorpsstraat 22 Twello
(0571) 200022

Voor de ouders
van het
eerste jongetje een

baby-spaarpot
BESTE ASSORTIMENT
SCHERPSTE PRIJZEN
KLANTVRIENDELIJK
ACTIES EN AANBIEDINGEN

FEESTELIJKE OPENING

donderdag
13 september
10:00 uur

StatiOnsstraat 4 Twello | 0571 271 509

Intertoys
Twello
Dorpsstraat 22
0571-200022

Mogen wij ons even voorst

ellen?

bigblow, De specialist in

voetbalborden!

HALVE

PRIJZEN
FESTIVAL

ideas for big business!
Hoofdweg 84/A, Klarenbeek | www.pijnappelmode.nl

T. 06 - 30 10 86 92 | INFO@BIGBLOW.NL | BIGBLOW.NL

Veel voordeel bij uw

Voorster Ondernemers
Winterkleding
voor een
scherpe prijs

Opruiming
NOG VOLOP CRANBARRY’S
AANWEZIG + RUIM
ASSORTIMENT CRANBERRY’S
VERKRIJGBAAR

DE WINTER MOET
NOG BEGINNEN

o.a. breigaren
v.a. €1,00 per bol

Tuinstraat 51
7383 XC Voorst

Elke dag iets nieuws foenix.nl

Ambachtelijke

Bakkerij Bril
& Zonen

Rijksstraatweg 24, Voorst - (0575) 50 12 71

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

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

0172075 Adv 8x8 cm Hofmeijer.indd 1

VAN BOSHEIDE
SCHILDERWERKEN

Tel. (0575) 501 406
www.rsschildersgroep.nl

09-06-17 10:00
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FRANSTALIGE KLUCHT BIJ
ALLIANCE FRANÇAISE
REGIO.- Bij Alliance Française Zutphen wordt op zondag 20 januari om
15.00 uur, in samenwerking met Alliance Française Deventer en Apeldoorn, een Franstalige klucht “Quiproquos” (misverstand) op de planken gebracht in ’t Nut, Breegraven 1 in Warnsveld.
Dit toneelstuk van Charles-Henri Ménival uitgevoerd door het theatergezelschap Le GEST, is gebaseerd op een mengeling van drie belangrijke komische toneeltradities: vaudeville, satire en de Commedia dell’Arte. Voor een
goed begrip van het stuk wordt een goede kennis van de Franse taal aangeraden. Op de site https://afpb.nl/zutphen/programme-culturelle-2018-2019/
vindt u de integrale tekst, die u kunt downloaden en printen zodat u het toneelstuk beter kunt volgen.
Leden, cursisten van Alliance Française en middelbare scholieren hebben gratis
toegang. Andere belangstellenden betalen slechts € 7,50 entree.

NIEUWJAARSWORKSHOP SCHRIJVEN
VAN UIT JE HART BIJ KUNSTKRING
GOEDE VOORNEMENS EN DAN?
De samenwerking tussen de opleidingsorkesten krijgt een vervolg. Op 20 januari 2018 treden het opleidingsorkest van La Fraternité Rhienderen, OLTO Loenen en Muziekvereniging Klarenbeek weer samen op! Dit jaar in het MFC te Klarenbeek.
KLARENBEEK.- Het opleidingsorkest van muziekvereniging Klarenbeek
(MVK) opent het jubileumjaar met een spetterend concert. Op zondagmiddag 20 januari treedt het opleidingsorkest op gezamenlijk met de opleidingsorkesten van La Fraternité Rhienderen en OLTO Loenen. Voor het
derde jaar op rij wordt dit concert georganiseerd en dit keer door MVK in
Klarenbeek. Het concert begint om 14.00 uur in het Multifunctioneel Centrum (MFC), Bosweg 14 te Klarenbeek. Entree is gratis.
Vorig jaar traden de orkesten gezamenlijk op in Brummen en dat jaar ervoor in
Loenen. De samenwerking belooft ook
dit jaar weer een leuk en afwisselend
concert te worden. De orkesten spelen
eerst afzonderlijk en sluiten af met gezamenlijk ingestudeerde muziekstukken.
Het harmonieorkest van MVK geeft een
week eerder, namelijk op zondag 13 januari, een optreden in Oldenzaal. Dit
betreft een gezamenlijk optreden met
Semper Crescendo uit Oldenzaal. Samen muziek maken vergroot het plezier,
daarom reist de Klarenbeekse vereniging af naar Oldenzaal voor dit uitwisselingsconcert. De orkesten zullen beide

een muziekstuk in samenwerking met de
bekende Oldenzaalse sopraanzangeres
Karin Hertsenberg ten gehore brengen.
Om 11.30 uur vertrekt de bus uit Klarenbeek en om 14.00 uur start het concert
in de Maria Kerk te Oldenzaal. Supporters kunnen zich aanmelden om mee te
reizen met de bus.
MVK viert in 2019 haar 111-jarig bestaan.
Deze bijzondere leeftijd vindt de vereniging een mooie gelegenheid om extra
aandacht te geven en uit te pakken met
leuke concerten. Daarom is 2019 uitgeroepen tot jubileumjaar. Al 111 jaar
levert MVK (en haar voorgangers muziekvereniging “Wilhelmina” en muziek-

vereniging “Amicitia”, beide opgericht in
1908) een belangrijke bijdrage aan het
sociaal-culturele leven in de plaatselijke
gemeenschap en in de regio. Naast muzikaal goed presenteren en leuke muziek
ten gehore brengen, staan een prettige
sfeer, plezier en verenigingsgevoel centraal. Meer informatie over de vereniging of geïnteresseerd om mee te willen
spelen bij één van onze orkesten? Neem
dan eens een kijkje op de website of één
van de social media kanalen.
In het jubileumjaar staan verder op het
programma een concert vóór en dóór
kinderen in mei 2019. Op 22 juni 2019 organiseert de vereniging een promsconcert in theater Orpheus te Apeldoorn. Tijdens dit jubileumconcert getiteld “Rythm
of the Proms” zal het harmonieorkest
samenwerken met Charly Luske en een
aantal andere artiesten. In november
2019 wordt een reünieconcert georganiseerd voor oud-leden.

OPENING LOGOPEDIEPRAKTIJK
BOURGONDIEN AAN HET MARKTPLEIN
TWELLO.- Bijna 3 jaar geleden opende Heidi Bourgondien haar eigen
logopediepraktijk in Twello. Afgelopen week is de praktijk verhuisd
naar het Marktplein 12 in Twello.
Na een flinke verbouwing de afgelopen maanden was het dan eindelijk zover, afgelopen vrijdag werd
de praktijk geopend. Reden hiervoor was de wens om meer professionaliteit uit te stralen en cliënten
vanuit de gehele regio een centrale,
toegankelijke plek te bieden voor
logopedie.

Kom lekker meeschrijven op het thema
van de avond met inspirerende oefeningen en overwin je kritiekduiveltje! Het
is eigenlijk een afspraakje met de kunstenaar in jezelf; Je wordt de held(in) in
je eigen verhaal. Thema: (goede) voornemens. Wanneer verwende u zichzelf
voor het laatst op kunstzinnig gebied?
Dan is het nu tijd om uw creatieve brein
te voeden. Schrijven vanuit je hart levert
spontane schrijfsels op die je met plezier
terugleest. Je schrijft voor jezelf en gaat
met mooie teksten en een tevreden gevoel weer naar huis. Meldt u zo snel mo-

gelijk. aan voor deze leuke schrijfworkshop. Deze maandelijks en los te volgen
schrijfworkshop is bij de Kunstkring
Voorst in Twello aan de Dorpsstraat 11
A (ingang achterkant gebouw OKV) voor
slechts € 15, - inclusief koffie of thee.
Andere data en agenda op de website
www.lisvandergeer.com onder agenda.
Minimaal 5 dagen tevoren aanmelden
via het contactformulier op de website
http://www.lisvandergeer.com/contact/
onder vermelding van naam, adres en
telefoon.

STILTEDAG IN BUITENGEBIED HALL
HALL.- Mindfulnesstrainer Jantine Peters organiseert op zaterdag 12 januari van 10.00 tot 16.00 uur een stiltedag in de cursusruimte van natuurboerderij de Mhene, Lendeweg 4a in Hall (bij Eerbeek), aan de rand van natuurgebied de “Eerbeeksche Hooilanden”.
Tijdens de stiltedag ben je in een kleine groep van maximaal 8 personen in stilte bij
elkaar. Jantine begeleidt een keur aan oefeningen waarmee je je aandacht en opmerkzaamheid kunt trainen. Zoals mindful bewegen, een lichaamsverkenning en diverse meditaties, zittend, liggend of lopend. Tussen de middag kun je genieten van
een goed verzorgde lunch. Veel mensen ervaren tijdens zo’n stiltedag een weldadige
rust en ontspanning waarin ze helemaal tot zich zelf kunnen komen. Opgave kan bij
Jantine Peters via 06 17369599 of info@aandachtgeeftjekracht.nl. Meer informatie
vind je op de website www.aandachtgeeftjekracht.nl

Het Marktplein in Twello is een prachtige
locatie waar veel mensen komen voor
de boodschappen. Daarnaast zie je ontstaan dat er in de dorpskern ook meer
dienstverlening wordt aangeboden.
Naast de bibliotheek, een praktijk voor
fysiotherapie en een uitzendbureau is er
nu ook een logopediepraktijk in het centrum van Twello te vinden.
De logopediste heeft veel samenwerking
met de huis- en tandartsen in de regio.
Daarnaast worden kinderen vanuit het
consultatiebureau, door de logopedisten
van het CJG (gemeente Voorst) of door
leerkrachten veelal doorverwezen. Ouders en volwassenen met een hulpvraag
kunnen zelf ook direct contact opnemen.
Ze behandelt alle logopedische stoornissen, met name op het gebied van taal,
spraak, stem, gehoor en mondmotoriek.

TWELLO.- In het galeriecafé van de Statenhoed is er op woensdag 16 januari
19.30 tot circa 21.30 uur de Nieuwjaarsworkshop Schrijven. De schrijftafel
staat bij de Kunstkring aan de Dorpsstraat 11A in Twello. Deelnemers kunnen het nieuwe jaar in met een ontspannen gevoel. Want wat komt er eigenlijk van al die voornemens terecht?

IVN-EXCURSIE IN DEELERWOUD
Kinderen en jongvolwassenen tussen de
2 en 18 jaar zijn de grootste doelgroep
maar ook volwassenen komen in de
praktijk, bijvoorbeeld verwezen door een
tandarts of mondhygiëniste.
De logopediepraktijk bestaat in april drie
jaar en veel mensen uit Twello en om-

geving weten de weg naar de praktijk te
vinden. Als er twijfels zijn over de ontwikkeling op gebied van taal, spraak, stem,
mondmotoriek of gehoor, kunt u gerust
contact opnemen via de website www.
logopediepraktijkbourgondien.nl of via
06 444 88 434.

REGIO.- De eerste publieksexcursie van het nieuwe jaar houdt IVN-Eerbeek en omstreken in het Deelerwoud. Dit natuurgebied ligt niet direct naast de deur, maar biedt
daarentegen de mogelijkheid om flink door te stappen als de weersomstandigheden
dat wenselijk maken. Deze excursie vindt plaats op zondag 13 januari en duurt ongeveer twee uur. De start is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats aan het einde van de
Groenendaalseweg, net na het viaduct over de A50. Iedereen kan geheel gratis aan
deze doorstapwandeling meedoen. Wie dat wil kan na afloop van de tocht een vrijwillige bijdrage geven voor het IVN-werk. Meer informatie is verkrijgbaar bij de eerste
gids: Herman Heskamp, tel 06-16862394. Zie ook www.ivn-eerbeek.nl.

20% KORTING
OP BEHANG EN GORDIJNEN

DRAAIJER
DE WOONPROFESSIONALS
B O N EN B U R G ER L A A N 27 I 8 1 8 1 H B H EER D E I T EL : 0 5 78 69 1 5 43
D O M I N EE S T R A AT 1 8 I 7 391 G H T W EL LO I T EL : 0 5 7 1 27 1 1 7 3
W W W. D R A A I J ER D E WO O N P R O FE S S I O N A L S . N L

Looptijd actie t/m 31 januari 2019

START VERKOOP
10 multifunctionele woningen
Inclusief complete keuken en badkamer
■ Gasloos met een warmtepomp

8 gezinswoningen

■

Verkoop & Inlichtingen

ontwikkeling & realisatie

Donderdag 17 januari 2019: 18.00 - 19.00 uur
Restaurant de Korenmolen in Eerbeek
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KAARTMARATHON
BIJ VOORWAARTS
TWELLO.- De s.v. Voorwaarts organiseert op zaterdag 26 januari haar jaarlijkse
halve kaartmarathon voor Jokeren en Klaverjassen. De marathon is van 10.00
tot 16.00 uur en de prijs voor deelname heeft de organisatie wederom kunnen
houden op € 12, -.
Ook is er weer een verloting met zeer aantrekkelijke prijzen. Hoe meer loten
er verkocht worden, hoe groter de prijzenpot is (om met de woorden van de
Postcodeloterij te spreken). Uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten,
want de organisatie zal een prima lunch regelen.
Dus alle reden om te komen, maar wel vooraf even opgeven, want we stoppen
bij een deelname van maximaal 120 personen. Schroom niet en speel mee.
Opgave kan door uw naam op de intekenlijst in de kantine te zetten of telefonisch bij Jan Logtenberg ( klaverjassen tel. 273988) en Annie Kl. Swormink (
jokeren tel. 274068).

IVN WANDELING OP ZONDAG
WINTER OP DE KLEI
VOORST.- Op zondagmiddag 13 januari houdt IVN Apeldoorn een wandeling
over de Nijenbeekse klei bij Voorst.

WILP-ACHTERHOEK.- Op zondag 13 januari organiseert Carnavalsvereniging
de Lollebroek de jaarlijkse nieuwjaarsborrel en receptie bij Restaurant Bosgoed in Wilp-Achterhoek. Prins Piet van Steenenkamer tot aan de Kievit
en de Lollebroek nodigen leden maar ook belangstellende niet-leden van
harte uit om de gezellige bijeenkomst te bezoeken.
Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom. Om 15.30 uur staat het optreden
van de Majorettes gepland. Aansluitend
spelen we een ronde Bingo en aan aantal rondes Rad van Fortuin, met uiteraard vele fantastische prijzen. Dit alles
onder het genot van een drankje en met
alle gelegenheid om gezellig het oude
jaar door te nemen en het nieuwe jaar
in te luiden.
De receptie is volgens de kalender van

2019 het eerste Lollebroek evenement
wat door de Lollebroek georganiseerd
wordt. Gevolgd door het grote carnavalsweekend (1, 2 en 3 maart) in de
POLKA tent, met op zondag 3 maart de
aankomst van de optocht Pampus- Lollebroek in Wilp-Achterhoek.
Op vrijdag 1 maart zal in opvolging van
vorig jaar, de succesvolle Voorgloeiparty
Editie 2 georganiseerd worden voor
jong en oud. Afgelopen jaar zijn alle oud

prinsen uit de rijke geschiedenis van de
Lollebroek persoonlijk bezocht en uitgenodigd door Prins Djonny met zijn adjudant. Aan deze uitnodiging werd veelvuldig gehoor gegeven. Het stamppotbuffet
in de tent was een daverend succes, met
meer dan 200 eters samen het carnavalsweekend inluiden bracht heel veel
saamhorigheid en gezelligheid.
Ook dit jaar staat het stamppottenbuffet
en aansluitende Voorgloeiparty (vanaf
20.00uur) op het programma om zo een
knallende start te maken. Een ieder kan
zich weer opgeven voor het stamppotbuffet bij de Prins of adjudant, hierover
volgt nog meer informatie.

SPINNEN VOOR EQUIPE MONT VENTOUX

De wandeling start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Boerderijcamping “De
Adelaar” aan de Rijksstraatweg 49 te Voorst. De duur van de wandeling is circa 2 uur.
Aanmelding is niet nodig. De wandeling gaat via de uit de 14e eeuw stammende Bandijk en prachtige coulissen- hagenlandschappen naar de ruïne van “Slot Nijenbeek”.
De gidsen vertellen over Landgoed ‘De Poll” en het ontstaan van de vele kolken.
De wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Goede waterdichte wandelschoenen zijn aan te raden.
Kosten voor deelname is € 2,- per persoon. Kinderen, leden en vrienden van IVN zijn
gratis. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij John van Heiningen tel. 055-5403426. Ook op
de website www.ivn-apeldoorn.nl is informatie te vinden.

WANDEL- EN FIETSGROEP
TERWOLDE HET NIEUWE JAAR IN
TERWOLDE.- Laat het nou net beginnen met regenen op het moment dat
de deelnemers aan de Terwoldse wandel- en fietsgroep allemaal verzameld
zijn voor de start bij de kerk in Terwolde ’s middags op 3 januari. Met de
fiets (en een paar auto’s) vertrekken ze naar ‘het nieuwe Diekhuus’ startpunt van de tocht die uitgezet is door Hetty Braunius en Gerrie Hak.

OOSTERBEEK.- Eén, twee of drie uur lekker aan de slag met je conditie en
ondertussen een bijdrage leveren aan het goede doel. Het kan allemaal op
donderdag 17 januari 2019 tijdens het Spinning Event van Equipe Mont Ventoux van Pluryn en Intermetzo.
In de boerderij op het terrein van Plurynlocatie Jan Pieter Heije in Oosterbeek
staan spinningfietsen en professionele
instructeurs van 18.00 tot 21.00 uur
klaar. Iedereen kan meedoen: individueel, met collega’s, als sportploeg of met
vrienden. Publiek is van harte welkom.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Inschrijven kan via www.pluryn.

nl/spinningevent. De kosten zijn €20,
€37,50 of €55 voor respectievelijk één
uur, twee uur of drie uur spinnen. De opbrengst komt geheel ten goede aan het
fietsproject Equipe Mont Ventoux. Jongeren en volwassen cliënten van Pluryn en
Intermetzo beklimmen in juni 2019 voor
de zesde keer de 1911 meter hoge Mont
Ventoux in Zuid Frankrijk.

Ook De Beele doet mee

Ook jongeren van De Beele uit Voorst doen
mee aan Equipe Mont Ventoux. Ze bereiden zich samen met een vrijwillige fietsbuddy een half jaar lang intensief voor. Vaak
hebben de deelnemers nog nooit op een
wielrenfiets gezeten. Pluryn en Intermetzo
gebruiken wielrennen als middel voor jongeren en cliënten om te werken aan een
beter zelfbeeld. Ze bouwen zelfvertrouwen
op en beleven een succeservaring, die hen
de rest van hun leven bijblijft. Meer weten
over Equipe Mont Ventoux? Kijk ook op
www.pluryn.nl/samennaardetop.

Op de dijk is er bij het gemaal een goede
daad te doen door loslopende schapen
weer achter hun hekje te krijgen. Inmiddels is het opgeklaard en is het heerlijk
om te wandelen. Hazelaars in bloei en
de valse kamille bloeit op een paar plekken volop. Ze lopen richting Deventer,
niet over de dijk, maar onder langs door
het natuurgebied. Af en toe wat blubberig, maar met elkaars helpende handen komt iedereen veilig aan het eind
van het pad, Weg oversteken, langs de
spoorlijn, ‘het Sterrenbos’ door, en bij de
Meermuidenseweg weer naar de dijk. Ze

staan stil bij de notenboom die geplant is
ter nagedachtenis aan het vele werk dat
Alexandra Terlouw gedaan heeft voor
Vluchtelingenwerk.
Na zo’n ander halfuur zijn de wandelaars
terug bij ‘het Diekhuus’ waar in een gezellige hoek tafels voor de groep van 17
zijn gereserveerd. Wat een mooie plek,
wat een uitzicht, wat een aardige bediening en wat leuk dat iedereen een glaasje amaretto met slagroom aangeboden
kreeg van het huis. En het is nog steeds
zonnig en droog als ze weer richting Terwolde vertrekken.
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MERIDA ATB-TOCHT SC KLARENBEEK

ROUTES VAN 25 TOT EN MET 70 KILOMETER

KLARENBEEK.- Zondag 13 januari 2019 wordt de jaarlijkse Merida
ATB tocht van SC Klarenbeek weer
georganiseerd. De routes zijn vernieuwd, daardoor zijn er zes afstanden variërend van 25 tot en met 70
kilometer. Starten kan tussen 9.00
en 10.00 uur vanaf SC Klarenbeek
Bosweg 12-14 te Klarenbeek.

Voor het inschrijven worden de NTFU regels gehanteerd. € 5,00 voor NTFU leden,
€ 7,00 voor niet-leden. Deelname tot en
met 15 jaar is gratis. Er wordt gebruik gemaakt van Scan & Go.
Er zijn een aantal extremes opgenomen
in de route. Iedereen kan daar gebruik
van maken en bevinden zich vooral bij
de Loenense Waterval. Nieuw dit jaar is

dat er maar één pauzeplek is voor de afstanden 40 tot en met 70 kilometer. Voor
de 25 km is er geen pauzeplek, maar
alle deelnemers krijgen na afloop gratis
snert op de startplek.

Gratis erwtensoep

De erwtensoep wordt verstrekt door de
deelnemers van het Alp d’Huzes Team

Klarenbeek. Een vrijwillige bijdrage voor
deze groep mensen die in juni 2019 de
bekende berg in Frankrijk gaan beklimmen wordt zeer op prijs gesteld.

Uitgepijlde route met veel
verkeersregelaars

Voor deze tocht worden, verdeeld over
het weekend, circa 160 vrijwilligers in-

Bouwbedrijf Koerkamp gaat
voor Kwaliteit en Vakmanschap
 NIEUWBOUW
 AAN- EN VERBOUW
 RESTAURATIE
 BADKAMERS
 MACHINAAL TIMMERWERK
Koppelstraat 35, 7391 AK Twello
[T] (0571) 270049
[F] (0571) 270549
[I] www.koerkamp.nl
[E] info@koerkamp.nl

GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.
LEVERING EN MONTAGE VAN
GLAS EN NOG VEEL MEER

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

Inspiratie

Advies

• Ramen en deuren
(hout, alu, kunststof )

•
•

Overkappingen
Kozijn-, raam- en deurreparatie, houtrot herstel

•
•

Hang- en sluitwerk
Ventilatieroosters

Realisatie

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

gezet. De route is volledig uitgepijld. 36
gediplomeerde verkeersregelaars zullen
assisteren bij het parkeren rondom het
complex en de fietsers begeleiden bij de
diverse drukke oversteken onderweg.
De organisatie hoopt hiermee een veilige en plezierige tocht te kunnen organiseren voor zowel de vrijwilligers als de
deelnemers.
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en gymnastiek – en atletiekvereniging de
Spartaan. Door de jaren zijn er nodige
sporten beoefend, hierbij valt naast de
voetbal en gymnastiek, te denken aan
wandelen, korfbal, tafeltennis, volleybal
en trimmen.

SPORTVERENIGING TERWOLDE 100 JAAR

REÜNIE SV TERWOLDE

TERWOLDE.- Dit jaar om precies te zijn 18 mei bestaat sportvereniging Terwolde officieel 100 jaar. De sportvereniging wil het jubileum ook vieren
met onder andere oud-leden, oud-trainers en oud- vrijwilligers. De commissie organiseert op zaterdagmiddag 1 juni 2019 een gezellige reünie voor
iedereen die in het verleden iets met de vereniging heeft gehad of voor
de vereniging heeft gedaan. Ook huidige leden/vrijwilligers zijn uiteraard
welkom, de minimum leeftijd voor deelname aan de reünie is vastgesteld
op 18 jaar.

Oproep

Voor de reünie die sv Terwolde op zaterdagmiddag 1 juni (tussen 14.00-18.30)
aan de Everwijnstraat wil vieren doet
de vereniging een oproep aan alle oudleden om zich vooral aan te melden voor
de reünie. Het aanmeldingsformulier
voor onze reünie staat op de website.

Leden die nog foto’s en verhalen hebben
uit de afgelopen 100 jaar zijn uiteraard
ook van harte welkom om deze te delen
met alle belangstellenden.

Geschiedenis

Sportvereniging Terwolde is een samensmelting van voetbalvereniging TEVEO

De jubileumcommissie heeft een feestprogramma samengesteld. Voor het volledige programma verwijzen wij graag
naar onze website www.svterwolde.nl.
Mocht u meer informatie willen hebben,
dan kunt u contact opnemen via Reunie100jaar@svterwolde.nl of bellen met
Heidi Kamphuis-Wijngaards en Harry
Kamphuis (0571292112).

D
S
I
U
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VANAF HEDEN ZIT ONS KANTOOR AAN DE KLARENBEEKSEWEG 99
BAS bureau voor architectuur & bouwadvies, www.bureau-bas.nl

Het geheim van strak schilderwerk
Kwaliteit voor particulier en bedrijf!

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

Tapijt

SENIOREN KRIJGEN BIJ ONS EXTRA AANDACHT

Gordijnen

• Verhuizingen door heel Nederland
• Piano- en vleugel vervoer
• (De)montage meubilair
• Inboedelopslag
• Vrijblijvende offerte
VakVerhuizers
www.jacob-hissink.nl
info@jacob-hissink.nl
Twello/Terwolde 0571-29 08 18

• verf • behang
• raamdecoratie
• gordijnen • vloeren

Vloeren
Zonwering

OSKAR

Bedtextiel
Oskar’s Interieuradvies:
Duistervoordseweg 21
7391 CA Twello
tel. 0571-271574
www.oskars-interieuradvies.nl

LAGE HYPOTHEEKRENTE
Verhuizen naar een grotere woning,
maar toch dezelfde maandelijkse hypotheeklasten.

Maandelijkse hypotheeklasten
€

€€

€

€

Maandelijkse hypotheeklasten
€

€

€

€

Verhuizen naar eenzelfde soort woning,
maar dan met lagere maandelijkse hypotheeklasten.

Maandelijkse hypotheeklasten
€

€

€

Maandelijkse hypotheeklasten
€

€

€
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NIEUWJAARSRECEPTIE
CCW`16 GOED BEZOCHT
WILP.- Ongeveer 150 leden van sportvereniging CCW`16 hebben afgelopen vrijdag de nieuwjaarsreceptie bezocht. Tussen de aanwezigen ook burgemeester Jos Penninx die nog even kort de menigte
toesprak. Voorzitter Floris van Ruth blikte terug op alles wat er in
2018 zoal gebeurde, waaronder de opening van het nieuwe clubgebouw.
Eind vorig jaar werd bij de vereniging helaas ook nog ingebroken. Onbekenden braken op 27 december het gebouw open en veroorzaakten veel
schade.
Met het oog op de toekomst werden onder meer de onderwerpen, led verlichting, het beachvolleybalveld en eventuele samenwerking met andere
verenigingen en organisaties benoemd. CCW`16 kan trots zijn op de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Zo werden er drie jeugdteams gehuldigd
wegens behaalde kampioenschappen. Allen kregen ze een mooie medaille
omgehangen en werden hartelijk toegejuicht door alle aanwezigen.

Jubilarissen

Na de huldiging was het de beurt aan de jubilarissen van 2019. Het waren er
dit jaar 12 in totaal. Dick Hazelaar is 50 jaar lid en ontving, naast de gebruikelijke ruikers, een mooie oorkonde. Ten slotte werden er nog een aantal
aftredende bestuursleden in het zonnetje gezet, voordat er daadwerkelijk
geproost kon worden op het nieuwe jaar. Niels Mensink verzorgde na het
officiële gedeelte de muziek. Iedereen genoot met een hapje en drankje van
een gezellige avond.

TERWOLDE.- Op vrijdagavond 4 januari werd de jaarlijkse bingo gehouden
bij Brasserie Kriebelz in Terwolde. De bingo werd georganiseerd door de
ondernemersvereniging Terwolde/Nijbroek. Ook dit jaar weer was er een
bomvolle zaal met deelnemers. Er waren dan ook mooie prijzen te winnen.
Alle mensen kregen bij binnenkomst een
kopje koffie/thee met een heerlijke oliebol gratis aangeboden door de onder-

nemersvereniging. Er gingen weer vele
mooie prijzen uit tijdens de vijf rondes
bingo. Ook zijn de prijswinnaars van de

sint/kerst actie getrokken. Voor jong en
oud waren er prijzen die erg in de smaak
vielen. Met luid applaus werd de hoofdprijs van € 200,- cash ontvangen.
Bij het verlaten van de zaal kreeg iedereen een mooie blauwe tas zodat niemand
met lege handen naar huis ging. Alle ondernemers bedankt voor de sponsering!

Beweegblog 1 – Goede voornemens

WORD OOK HERENBOER

LEKKER GEZOND EN DUURZAAM
ETEN UIT DE BUURT

LOENEN.- Een betrokken en ondernemende groep burgers verkent sinds de
zomer 2018 de mogelijkheid om op boerderij De Groote Modderkolk in Loenen een Herenboerderij op te richten. Deze groep kartrekkers staan niet
alleen. Het Herenboerenconcept wordt momenteel op meerdere plekken
in het land uitgewerkt en kan rekenen op de professionele ondersteuning
van Herenboeren Nederland.
Een Herenboerderij is een kleinschalig
gemengd bedrijf. Een coöperatie van
consumenten die grip hebben op hun
eigen eten in de eigen regio. Ze vormen
uit hun midden zelf het bestuur, delen
samen de kosten en beslissen wat er
geproduceerd wordt op de boerderij.
Een professionele boer doet het dagelijkse werk en de leden krijgen iedere
week duurzame groenten, fruit, eieren
en vlees van hun eigen boerderij. Een
vernieuwende en duurzame manier van
omgaan met voedsel, natuur en land-

bouw. Helemaal passend in deze tijd
van ‘zelf doen wat je kunt voor een beter
milieu’.
Er zijn een aantal mijlpalen op de weg
naar een Herenboerderij. De HB Groote
Modderkolk zitten in de fase dat ze genoeg huishoudens moeten vinden die
concreet toezeggen dat zij meedoen
aan de coöperatie. Zaterdag 8 december 2018 was de eerste kick-off bijeenkomst met een sfeervolle ontvangst in
de potstal van de Groote Moddderkolk,

een rondleiding over de toekomstige
boerderij en landerijen met inzage in het
eerste landschapsontwerp, uitleg over
de stand van zaken en laatste nieuws.
Daarna tekenden een groep enthousiaste aspirant boeren en boerinnen de
intentieverklaring, Onder het genot van
heerlijke pompoensoep werd er nog nagepraat in de stal.
Op 12 januari 2019 van 11.00 uur tot
13.00 uur bent u welkom voor de tweede
kick-off bijeenkomst op de Groote Modderkolk. Ook als u nog niet weet of u mee
wilt doen bent u zeer welkom. Op 5 februari 2019 om 20.00 uur is er weer een
algemene HB informatiebijeenkomst op
de Groote Modderkolk. Meer informatie
vindt u op de website: https://grootemodderkolk.herenboeren.nl

We wensen elkaar allemaal het beste tijden de jaarwisseling maar wat
wens je jezelf? De goede voornemens zijn vaak net zo snel weer verdwenen als de champagne in je glas en de oliebollen op de schaal. Het gevolg
kan een gevoel van falen zijn waardoor al je goede bedoelingen averechts
werken. Maar wat werkt dan wel?
De maand januari leent zich perfect voor gedragsveranderingen. Wanneer
alles weer (lekker) ‘normaal’ is komt er vaak een moment een moment van
bezinning met goede voornemens als gevolg. Hierbij trap ik enkele open
deuren open. Hopelijk helpt het om het leuk te maken.

1. Kies een richting
Maak doelen in eerste instantie niet te concreet maar kies een richting.
Stel jezelf bijvoorbeeld niet het doel iedere week 3x te gaan sporten.
Het verwaterd vaak en laksheid ligt op de loer. Rolf Tijssen schreef hier
enkele weken terug ook al over in deze krant. Nee, kies er daarentegen
bijvoorbeeld voor om goed voor jezelf te zorgen. Dat wordt je doel, daar
wil je in verbeteren en meer bewegen is daar een onderdeel van. Het
geeft je de ruimte om te experimenteren en het werkt minder verplichtend.
Gaandeweg ‘hak’ je dit grote doel vanzelf in stukjes in ontstaan er kleinere
doelen die concreter zijn, zoals 10.000 stappen per dag zetten of elke dag
fruit eten.

2. Doe het stapje voor stapje
De weegschaal heb je echt niet exact in de hand. Wees content met elke
progressie die je maakt en neem hierbij ook in ogenschouw hoe je je
voelt, los van hetgeen je kan meten. Voel dat je goed bezig bent, je energieker wordt en geniet bijvoorbeeld van het voldane gevoel na een rondje
hardlopen. Het voorkomt dat je teleurgesteld raakt en je positieve mindset
behouden blijft. Door in kleine stappen te blijven bewegen in één richting,
zal je leven langzaam maar zeker ook van koers veranderen.

3. Doe het niet alleen
Deel je ervaringen, of nog beter doe het samen! Neem je partner,
vriend(en) of vriendin(nen) mee in een bepaald thema en deel. Samen is
alles zoveel leuker. Ga samen sporten, deel recepten en schrijf je in voor
een (sportief) evenement. Laatstgenoemde kan je een extra stok achter
de deur bieden. Iets om naar toe te leven en uit te kijken.

4. Begin vandaag

T.A.G. TEEN AGE GYM BIJ SV VOORWAARTS
TWELLO.- Op donderdag 10 januari start sv Voorwaarts met een nieuwe les voor meiden (en jongens) in de
leeftijd van 12 tot en met 16 jaar genaamd T.A.G. Teen Age Gym. Onder begeleiding leg je binnen het uur
een heel parcours af met verschillende oefeningen om je lenig te maken en te houden en oefeningen om
je sterk te maken; zowel fysiek als mentaal.
Naast de vaste onderdelen zoals de warming-up en de cooling-down is er per blok van 4/5 lessen aandacht voor specifieke onderdelen zoals conditie, kracht, lenigheid en weerbaarheid. Voor deze specifieke onderdelen worden gastdocenten ingezet. Kom je ook met je vriendinnen en vrienden een keer mee doen? Laat het ons weten door een e-mail te
sturen naar voorwaartsturnen@gmail.com. Multizaal, Jachtlust 20.00-21.00 uur.

Als je het uitstelt wordt het echt niet makkelijker. Het perfecte moment
bestaat ook niet. Begin gewoon vandaag, net zo makkelijk.
Spreuk van de maand: “Niet

weten waar het schip strand, is
minder erg dan de boot missen”.
Guus Kroes is Buurtsportcoach namens Mens en Welzijn Voorst. Zou jij
na het lezen van zijn blog ook wel meer willen bewegen, maar heb je hier
bepaalde hulp bij nodig? Of ben je op zoek naar een sociale activiteit?
Neem gerust contact op via telefoonnummer: 06 40 10 36 11 of
g.kroes@mensenwelzijn.nl

ITC Flora bold 122 pt

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mededeling in het kader van de uitvoering van het project A1 Apeldoorn – Azelo
Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voor
bereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen
en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog
op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is
de Crisis en herstelwet van toepassing.

 gemeente Deventer, Publiekszaken op Grote Kerkhof 1
te Deventer (omgevingsvergunning kappen, kenmerk
DEVF0254527);
 gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17 te Voorst: elke werkdag
na telefonische afspraak: 055  527 29 11 (omgevingsvergunning
kappen, kenmerk SXO20180808).

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infra
structuur en Waterstaat kennis van het feit dat de volgende
besluiten zijn genomen.

Hoe kunnen belanghebbenden beroep indienen?
Van 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 staat voor
belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden
gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift
kan door burgers tevens digitaal worden gericht aan de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State middels
deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste
te bevatten:
 de naam en het adres van de indiener;
 de dagtekening;
 een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en,
zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit;
 een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit
kunt verenigen.

Welke besluiten zijn genomen en liggen ter inzage?
Voor de uitvoering van het tracébesluit ‘Tracébesluit A1
Apeldoorn – Azelo’ zijn onderstaande besluiten genomen,
overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van
de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht:
 het besluit van het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Deventer (kenmerk: DEVF0254527) tot het
verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van
meerdere houtopstanden langs de Rijksweg A1 (kilometrering
96.550 – 119.290), kadastraal bekend: meerdere percelen
(nummers) binnen, gemeente Deventer, secties N, H en I,
Bathmen, secties K, H, G en F;
 het besluit van het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Voorst (kenmerk: SXO20180808) tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen
van diverse bomen ten behoeve van het project capaciteits
uitbreiding A1 Apeldoorn – Azelo op de locatie kadastraal
bekend Voorst, sectie S, nummer 429 te Voorst.
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp
besluiten en zijn op 9 januari 2019 aan de aanvrager bekend
gemaakt.
Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
Het besluit van het desbetreffende bevoegd gezag en de bij
behorende stukken liggen met ingang van 10 januari 2019 tot
en met 20 februari 2019 tijdens kantooruren ter inzage bij:

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, zo mogelijk, een afschrift van het besluit
waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.
Op deze besluiten is hoofdstuk 1 van de Crisis en herstelwet
van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het
beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn.
Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet
meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te
worden vermeld dat de Crisis en herstelwet van toepassing is.
Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan
tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld
inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om
een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers)
digitaal middels deze website:
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Bij het verzoek moet
een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.
Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende
te bevatten:
 de naam en het adres van de indiener;
 de dagtekening;
 een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en
de datum en het nummer of kenmerk van het besluit;
 de gronden van het verzoek (motivering).
Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek
schrift om een voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd.
Meer informatie?
Voor nadere informatie met betrekking tot de besluiten kunt u
zich wenden tot de heer T. Bouwhuis of mevrouw M. Klok
van de gemeente Deventer, telefoon 14 0570 (omgevings
vergunning kappen, kenmerk DEVF0254527) en de heer
T. Overeem van de gemeente Voorst, telefoon 0571  27 93 33
(omgevingsvergunning kappen, kenmerk SXO20180808).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze,
het hoofd van de afdeling BJVProjectadvisering
bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat,
mevrouw mr. A.K. van de Ven

Winteropruiming bij Pijnappel

www.pijnappel.info
Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526
Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35
| T 0578 - 691612
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GOED VOORNEMEN: LEER IETS NIEUWS
INFORMATIE OCHTEND OVER
TAAL EN COMPUTERS

KLARENBEEK.- Het nieuwe jaar staat in het teken van goede voornemens
en daar wil de organisatie van de inloopochtenden een bijdrage aan leveren
door een informatie ochtend te organiseren op het gebied van taal en computers. Deze ochtend kan u helpen bij het invullen van ‘lastige’ formulieren
of aanvragen van noodzakelijke regelingen. Hier hebben we niet dagelijks
mee te maken en het goed lezen van teksten is dan ook een noodzaak.
Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen moeite hebben met lezen, schrijven, spreken, rekenen en/of digitale vaardigheden.
Hulp wordt geboden door medewerkers van bibliotheek Brummen/Voorst.
Werken op de computer, met de programma’s van de overheid en de DigiD,
training om iemand met een taalvraag vooruit te helpen, werken aan taal of
kennismaken met netwerken.
Op woensdag 16 januari tussen 10.00-12.00 uur is de coördinator van Taalhuis Brummen-Voorst aanwezig in het horecagedeelte De Brug van het
Multifunctionele Centrum aan de Bosweg 14 te Klarenbeek. Kom ook en
laat u informeren over de activiteiten van Bibliotheek Brummen-Voorst en
Taalhuis Brummen-Voorst. Graag tot dan!
Meteen contact opnemen met de coördinator, Mirjam Dijkman-Bouwer,
kan ook via m.dijkman@bibliotheekbrummenvoorst.nl of bel 06 306 92
298.

HALL.- Op 19 januari 2019 is het honderd jaar geleden dat Gemengde Zangvereniging De Eendracht in Hall werd opgericht tijdens een vergadering in
de Openbare Lagere School.
Oprichters waren een twintigtal Hallenaren, onder anderen mevrouw VerbeekBello en de heren Ten Oever en Bello.
Meester Grizell was de eerste dirigent,
want een schoolmeester had immers
verstand van zingen. Daarna werd de
heer A. Vredenberg de dirigent van 1921
tot 1930 en van 1939 tot 1965. Hij bracht
het koor tot grote prestaties op vele concoursen en concerten, zoals blijkt uit de
vele lovende juryrapporten, diploma’s
en decoraties op het vaandel. Vooral in
de jaren net na de oorlog, toen het koor
zo’n 80 leden telde, met zeker 20 bassen!
De uitstapjes naar concoursen waren altijd een feest, welke prijs er ook gewonnen was!
Het honderdjarig jubileum van Gemengde Zangvereniging De Eendracht zal gevierd worden met een jubileumconcert
in de Ludgeruskerk in Hall op zondag 3
februari 2019, aanvang 14.30 uur. Aansluitend zal er in Bello Partycentrum en
Restaurant een receptie worden gehouden om samen herinneringen op te halen over de honderd mooie verenigingsjaren van de Hallse Zang.
Het koor repeteerde in de allereerste jaren in de gang van de school, want daar
was de akoestiek het mooist. Vanaf 1929
werden de repetities in gebouw Pniël
gehouden; daaraan heeft nog menigeen
mooie herinneringen. In 1995 was het
nieuwe verenigingsgebouw De Wheme
gereed en konden de repetities daar
plaats vinden.
Bij het 40-jarig bestaan in 1959 organiseerde het koor een eigen concours in
zaal Bello. De
beoordeling werd gedaan door de heren Leo Terpstra, Otto de Vaal en Leo
Smeets, in die tijd bekende namen in
de koorzang. Aan het openingsconcert
werd meegewerkt door Muziekvereniging D.E.S. Hall, Zangvereniging Herle-

ving uit Eerbeek (ook opgericht in 1919)
en door De Eendracht zelf.
Jaarlijks werd door de zang een uitvoering gegeven: voor de pauze een koorzang en na de pauze (met verloting) werd
een toneelstuk opgevoerd door eigen
leden. En dan was er natuurlijk ‘bal’ na!
Eerst werden deze concerten gegeven in
zaal Pannekoek, oftewel bij De Bok. Later waren zelfs twee avonden nodig: een
in Pniël en een bij Pannekoek. En nog
weer later ging men naar de zaal van Het
Rode Hert, nu bekend als Bello Partycentrum. Vanaf 1985 is de opzet veranderd: de concerten vinden plaats op de
zondagmiddag in de Ludgerus Kerk, een
instrumentaal intermezzo zorgt voor de
afwisseling. Optredens waren er in de
afgelopen decennia onder anderen van
Jacqueline van Brink op dwarsfluit en
Judy Riefel op piano, het OriOnTrio, het
vioolensemble K4, een ensemble van
Muziekvereniging DES en het Gelders
Trombonekwartet.
Er was ook heel lang een kinderkoor:
‘Jong Eendracht’ en in 1947 werd er zelfs
een meisjeskoor opgericht, genaamd ‘De
Nachtegalen’. Er was nog geen internet
of smartphone, dus voor contact moest
je elkaar toen nog persoonlijk ontmoeten. Dat kon prima in een vereniging! En
als je goed je best deed, mocht je meedoen met het grote koor! Zo zijn vele
huidige koorleden bij de zang gekomen.
Het kinderkoor heeft tot in de zestiger
jaren bestaan en daar zullen vast vele
(oud-) Hallenaren leuke herinneringen
aan hebben!

Zangersavonden

Van 1955 tot 2015 nam de Hallse Zang
ook deel aan de zogenaamde Zangersavonden: een initiatief van dirigent Vredenberg. Negen koren, waarvan vier
onder leiding van de heer Vredenberg,

zongen een aantal nummers en lieten elkaar zo horen wat ze konden. Om beurten werd dit evenement door een van de
deelnemende koren georganiseerd. De
koren van het eerste uur waren: U.P.O.L.
uit Tonden, Dameskoor Zanglust uit
Empe, Kunst na Arbeid uit Oosterhuizen,
Ons Genoegen uit Spankeren, Herleving
uit Oeken, K.L.O.S.O.G.E.L.A. uit Brummen, Juliana uit Eerbeek, Harmonie uit
Loenen en De Eendracht uit Hall.

GOTINK CATERING KOMT OUDEREN
TEGEMOET NA BTW VERHOGING
GEMEENTE VOORST.- Aankomend jaar gaat het laag BTW omhoog en hierdoor wordt alles duurder. De boodschappen in de supermarkt, maar ook de
maaltijden aan huis. Een kleine prijsstijging lijkt dan niet veel, maar wanneer iemand zes maal per week een maaltijd ontvangt kan dit flink in de
papieren lopen.

Ook waren er vele acties ten bate van het
koor: in 1948 werd het vaandel aangeboden namens de bewoners van Hall. Maar
ook het gezamenlijk maken van nieuwe
koorkleding. En natuurlijk, vanaf de tachtiger jaren, de welbekende oliebollenacties tijdens de Floralia-tentoonstelling en
op de Bijenmarkt in Eerbeek.

Koorleden

Veel koorleden hebben er in de loop der
jaren alles aan gedaan om hun koor te
laten groeien en bloeien. De voorzitters
Derk van Galen (1956 - 1979, daarna
nog vele jaren ere-voorzitter), Eef van
Brink (1979 – 1996, tevens vele jaren reservedirigent) en Bert Mooibroek (1996
– heden) zijn daarvan voorbeelden. En
uiteraard de talloze penningmeesters,
secretarissen en algemeen bestuursleden. En niet te vergeten de dirigenten:
de heer Vredenberg leidde het koor in
totaal 35 jaar. Ook de huidige dirigent
Wim Riefel, zal volgend jaar het koor al
weer 35 jaar dirigeren.
Gedurende al die honderd jaren hebben
heel veel koorleden met bijzonder veel
plezier iedere maandagavond twee uur
lang ‘eendrachtig’ mooie zangnummers
ingestudeerd en op concoursen en concerten laten horen hoe mooi koormuziek
kan zijn.

Info:

B. Mooibroek - 0313-880169
R. Zomer-van Galen – 0313-653.665 M.
van Brink-Schut – 0313-651301
D. de Jonge – 06-42305379

KAARTVERKOOP MEGA CARNAVALSPARTY
BIJ PAMPUS VAN START
WILP.- Nog een paar maanden en het is weer zover, dan is het carnaval! Uiteraard is de organisatie van de
MEGA CarnavalsParty bij Stichting Pampus weer druk bezig met de organisatie van dit gigantische feest.
Op zaterdag 12 januari gaat de kaartverkoop voor dit spektakel weer van start.
Net als vorig jaar zijn de kaarten te bestellen via www.pampus.org/tickets. Door de snelle online verkoop van afgelopen
jaren verwachten wij geen kaarten bij de bekende voorverkoopadressen neer te kunnen leggen. Wil je graag bij het énige
echte MEGA Carnavals Party uit de Stedendriehoek zijn, dan adviseert de organisatie de kaarten snel te kopen via het
ticketportaal op de website van Stichting Pampus. De beschikbare 3000 kaarten zijn echt het maximale wat er verkocht
kan worden. Op is dus ook echt op!
Pampus is klaar voor het carnavalsseizoen en wenst alle carnavalsverenigingen een succesvolle wagenbouw toe met
heel veel carnavalsplezier!

Gotink Catering wil ouderen hierom tegemoet gaan komen met haar nieuwe
koelverspakketten. Hierbij worden er
drie koelvers maaltijden ineens aan huis
bezorgd en dit scheelt in de prijs. “Dit
scheelt ons in de bezorgkosten en de
klant in de portemonnee”, zegt eigenaar
Bert Gotink hierover “en mensen hoeven
zich geen zorgen te maken, in alle regio’s
blijven we gewoon warm aan huis bezorgen. Dit is slechts een aanvulling op onze
huidige dienstverlening.” De maaltijden
zijn van dezelfde kwaliteit als de huidige
maaltijden in magnetron verpakking.
“Voor ons is het slechts een kleine logis-

tieke aanpassing”, laat Bert Gotink weten
“en we hopen dat zo iedereen kan blijven
genieten van onze lekkere maaltijden!”
De koelverspakketten worden op dinsdagmiddag en vrijdag middag uitgeleverd en de maaltijden kosten € 6,75. De
eerste van de 650 vaste klanten hebben
inmiddels hun koelverspakketten bezorgd gekregen en zijn dolblij met deze
tegemoetkoming.
Gotink Catering hoopt deze dienstverlening per 1 februari in haar totale verzorgingsgebied beschikbaar te hebben.
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SCHRIJVERSCAFÉ KUNSTKRING BIJT SPITS
AF MET AUTEUR NELETTA VAN HEUVEN
SPIRITUALITEIT ALS INGREDIËNT
VOOR NIEUWE VERHALEN

TWELLO.- Op vrijdag 18 januari zal
schrijfster en psychologe Neletta
van Heuven het spits afbijten voor
2019 bij het Schrijverscafé van de
Kunstkring aan de Dorpsstraat 11A
in Twello. Van Heuven maakt deel
uit van deze vaste 12-koppige schrijversgroep. Zij zal het thema Spiritualiteit introduceren. Een veelzijdig thema dat elke schrijver weer
anders benadert. Belangstellenden
zijn van harte welkom om ontspannen te komen luisteren (en of voordragen). Inloop is 15.30 uur en start
is 16.00 uur.

EMPE.- Op de eerste zondag van januari is het traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie van verenigingsgebouw ’t Oortveld te Empe. Na afnemende
aantal bezoekers werd vorig jaar door het bestuur een nieuwe weg in geslagen om deze traditie in ere te houden.

noten. Na een kort woordje van de voorzitter werd er getoast op het nieuwe jaar.
Deze geslaagde ochtend krijgt zeker een
vervolg.

De introductie wordt maandelijks verzorgd door een van de schrijvers van het
schrijverscafé. Deze keer is dat Neletta
van Heuven die met haar boek Ons Januslot over de menselijke psyche publiceerde. Actueel is haar nominatie van de
columnbundel ‘Is deze stoel vrij?” eind
december op de longlist van Overijssel
Boek van het jaar. In deze verhalen toont
ze vele facetten van het menselijk gedrag. Conclusie is vaak dat we allemaal
een zinvol leven en relatie willen, maar
dat de weg er naar toe vaak met veel
hobbels is geplaveid.

Om 9.00 uur stroomde het Oortveld vol
om elkaar onder het genot van een kopje
koffie elkaar gelukkig Nieuwjaar te wensen. Een ieder die zin had in een frisse
nieuwjaarswandeling -dit keer een 60-tal
wandelaars- begonnen aan een prach-

Het bestuur van het Oortveld kijkt terug
op een mooi 2018 en hoopt in 2019 alle
mensen, verenigingen en buurtschappen die gebruik maken van ’t Oortveld
weer te begroeten in het mooie verenigingsgebouw.

Van 11 januari tot en met 10 februari is
het landelijk de maand van de Spiritualiteit. Met De Maand van de Spiritualiteit wil CPNB aansluiten bij de groeiende
behoefte aan zingeving en inspiratie.
Spiritualiteit kan heel concreet even-

tige wandeltocht door de omgeving van
Empe-Tonden, langs de oude IJssel weer
terug richting ’t Oortveld. Weer terug
stond er ook voor de wandelaars en nietwandelaars een heerlijke brunch klaar,
waar bijna 100 mensen van hebben ge-

wicht, voeding en richting geven in een
complexe wereld. Richting voor een betere omgang met de medemens, onze
leefomgeving en onze planeet. Aandacht
voor wat er écht toe doet verbetert je
leven. Bewuster te werken en bewuster
met je medemens om te gaan is belangrijk. Hierdoor vinden we hopelijk balans
en leven we weer met ‘hartstocht’.
De schrijvers van het schrijverscafé belichten het onderwerp van diverse kanten. De ene doet dat met humor en de
andere met emotie. Soms zijn de verhalen autobiografisch en dan weer luistert
u naar fictie. Genoeg ingrediënten voor
een genoeglijke luistermiddag.
Meer informatie info@kunstkring.nl of
aanmelding (indien u zelf wilt voorlezen)
via lisvandergeer@hotmail.com

ze geen vaste strakke uitgroei en blijft er
af en toe een grijze haar twinkelen voor
een heel natuurlijk resultaat.
Renate vind haar natuurlijke krul erg leuk,
maar wil af en toe ook wat anders.
Door haar haar wat meer uit het gezicht te
knippen, krijgt ze een open look.
We hebben de nek-partij mooi slank en
vrouwelijk geknipt
Door het haar speels te knippen, kan ze
er nu voor kiezen om het weelderig in de
krul te laten springen of de krul eruit te
föhnen voor de zachtere en rustige look.

Model: Renate Bouwmeester
Kapper: Sonja, Frendz
Visagie: Margje, Skynz
Kleding: Yvonne, Susskind

Frendz (Sonja):
Renate komt op een mooie winterdag
bij ons in de kapsalon met wel een heel
bijzonder verhaal, wat we graag met u als
lezer willen delen.
Het is vandaag 1 jaar en 1 dag geleden dat
Renate geopereerd is aan de vreselijke
ziekte borstkanker. Daarom wil ze graag
een nieuwe coupe en look voor een frisse
nieuwe start en om een inspirator te zijn
voor vele dames. Eigenlijk was Renate
helemaal bij dat ze geen kleuring meer in
haar haar heeft maar toch was de kleur
wel wat saai.
Door een natuurlijke demi-transparante
kleuring in haar haar aan te brengen krijgt

Met deze metamorfose wil Renate niet
alleen vele dames inspireren, maar ook
helpen. Zo is zij helaas in haar weg naar
haar operatie toe tegen een aantal muren
opgelopen.
Zij heeft vanuit haar eigen ervaring en
als therapeute daarom “ Borstkanker “
opgericht.
Susskind (Yvonne):
Voor Renate hebben we gekozen voor een
klassieke Susskind uitstraling.
Een grijs-antraciete basis-rok met een in
dezelfde kleur basis-top met col.
Door deze combinatie lijkt het alsof
Renate een jurk aan heeft maar je kan het
ook afzonderlijk van elkaar gedragen, wat
ook erg leuk staat!
Het geheel hebben we afgestyled met
een klassiek geruite blazer uit onze
wintercollectie.
Skynz (Margje):
We hebben voor haar huid gekozen
voor een BB-cream, afgewerkt met een
matterende poeder. Door middel van een
zalm kleurige blush en een terra poeder
brengen we wat kleur aan op de huid. Om
haar ogen goed uit te laten komen hebben
we gebruik gemaakt van verschillende
tinten oogschaduw. In de binnen ooghoek
een lichte oogschaduw en die is naar de
buitenkant uitgewerkt met een groene
details voor een sprankelend effect.

WOMENS JEANS AND BASICS

STYLE TIME
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WEER GOED EN GEZELLIG
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INGEZONDEN

“GEÏNSPIREERD RAKEN IS EEN BELANGRIJKE
VOORWAARDE VOOR MOTIVATIE”
Inspiratie maakt ons los om
naar andere momenten te
gaan kijken.

Neem jezelf eens als voorbeeld. Het
voorbeeld (idool) van vroeger maar
ook van nu, maakt op één op andere
manier iets los. Het is de klik van het
juiste woord of van datgene wat je ziet
of voelt. Het is een beleving wat ons
gevoel open maakt. We willen er meer
van weten. We zijn geïnspireerd. Vaak
is een inspiratie een ingeving met een
inval van ideeën.
Inspiratie komt voort uit positieve gedachten. Wie zichzelf ontwikkelt, maakt het al positief voor zichzelf. Maar nu
de vraag: wat zijn mijn talenten en ontwikkelingen daarin? Iedereen wordt
geboren met een talent. Door de genetische bepalingen zijn ze vaak beperkt
door interesses, gewoonten en uitstralingen van binnenuit. Goed om te
weten is dat 30% vanuit onszelf komt en de overige 70% de ontwikkelingen
vanuit onze omgeving van indrukken en ervaringen zijn. Juist die indrukken
geven ons een extreme vorm van positieve bekrachtiging en komt de inspiratie komt binnen. We zijn op de goede weg. Door negatieve prikkels komen mensen wellicht ook in beweging, maar zullen zij uiteindelijk nooit met
plezier en uit zichzelf het gewenste gedrag vertonen. Inspiratie maakt wie je
wenst te zijn.
De aanwezige jubilarissen samen op de foto
TWELLO.- Afgelopen zondag 6 januari zat het clubgebouw weer bommetje
vol. Veel leden, familie en vrienden waren aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van s.v. Voorwaarts. Deze omni-vereniging is opgericht in mei 1934 en
bestaat dus nu bijna 85 jaar.
Van die 85 jaar zijn twee leden al 70 jaar
lid van de vereniging: Wim Huisman en
Jan Horstink. Voor het eerst in de geschiedenis 70 jarige jubilarissen. En niet
zo maar twee leden: zij deden en doen
nog steeds vrijwilligerswerk voor de club.
Prachtig. Maar vlak de andere jubilarissen ook niet uit: 25, 40, 50 en 60 jaar lid,
met veelal naast het lidmaatschap ook
als vrijwilliger een enorme verdienste
voor de club.

Voorzitter

Na de opening door Arra Hulsebos en Jeroen Voor ’t Hekke richtte Kick Scholten
als voorzitter van het Algemeen Bestuur
het woord tot de aanwezigen. Kick: “Het
gaat goed met de club. Financieel zijn we
gezond en kunnen/moeten we beslissingen nemen over belangrijke zaken als
organisatiestructuur, aanpassing van het
clubgebouw en andere investeringen in
de accommodatie. Samenwerking en
afstemming met de Gemeente Voorst
is daarbij heel belangrijk, gezien de
‘planologische ontwikkelingen’. Bij een
omni-vereniging met 5 sportafdelingen
en 2312 leden hebben we gezamenlijke
en afdelingsgerichte wensen en doelen.
Dat is niet altijd even makkelijk, maar
door het karakter van de club, de inzet
en betrokkenheid van vele vrijwilligers
kunnen we met een zeer positief gevoel
Voorwaarts naar het 100 jarige jubileum
van de club. Als Algemeen Bestuur willen

we daarbij onze leden (jong/oud, man/
vrouw) betaalbaar kunnen laten sporten
op recreatief of prestatief niveau.”

Burgemeester

De heer Penninx toonde na de pauze zijn
betrokkenheid en die van De Gemeente
Voorst. Hij vertelde o.a. over zijn eigen
rol als vader/opa van zijn sportende kinderen en over het belang van betrokken
inwoners, buurthuizen en sportverenigingen. De Burgemeester volgt Voorwaarts en gaf met een knipoog aan wat
meer vertrouwen in het kampioenschap
van de Handbaldames 1 te hebben (met
promotie naar het hoogste niveau in
Nederland) dan in een kampioenschap
van de hoofdselecties van de afdelingen
Volleybal en Voetbal. Het jaar 2018 was
voor de Gemeente Voorst een goed jaar
en met veel vertrouwen en energie kijkt
de burgemeester naar 2019. De verandering van het klimaat zal onze aandacht
nodig hebben, zowel lokaal als nationaal
en internationaal. En ten aanzien van de
bouwplannen in de Gemeente Voorst
gaf de heer Penninx perspectief voor s.v.
Voorwaarts.

Huldiging en lid van
verdienste

Tijdens de nieuwjaarsreceptie dus ook
aandacht voor 35 jubilarissen. Zij werden met mooie woorden van en door
Hans Deten, Ralph Tip en Cees van den

Berg in het zonnetje gezet. Jan Horstink
en Wim Huisman werden vanwege 70
jaar lidmaatschap met daarnaast vooral
ook hun jarenlange rol als vrijwilliger benoemd tot “Lid van Verdienste”. Hieronder de opsomming van de jubilarissen.

25 jarige jubilarissen

afdeling Voetbal: Erik Klunder, Theo
Timmermans, Pim Deten, Bart Pinkster,
Rinus Voois, Stef Bloo, Gerwin Bonhof,
Mark Driessen, Jan Fakkert, Ans Hulsebos, Stefan Siemerink, Henry Huidink,
Harrie Weijn, Fabian Sonoto
afdeling Handbal: Mariska de Krosse,
Susan Klein Swormink, Leonie Betting,
Rianne van Huffelen

40 jarige jubilarissen

afdeling Handbal: Tonnie Stoffels-de
Croon
afdeling Volleybal: Ted Rodel, Evi BuyinkEbbink
afdeling Voetbal: Erik Oosterwegel,
Edwin Blankhorst, Herman Bloo, Alfons
oosterwegel, René Berendsen, Martin
van Bers

wij Brigitte in het doel staan en die wist
deze bal te stoppen. Sharin wist daarin
tegen wel het net te vinden en opende
de score. De wedstrijd gaat gelijk op. Volendam scoort, wij scoren. De opbouwrij
van Volendam is sterk, maar onze opbouwers ook. Volendam staat goed te
verdedigen en ook hun keepster heeft
een paar mooie reddingen. Ook onze
keepster Brigitte heeft een paar mooie
reddingen. Ruststand 11-10. Melissa
scoort na rust de gelijkmaker, 11-11.
Laura weet met een paar mooie acties
te scoren en Melissa benutte weer een
penal. Volendam blijft ook scoren en de
stand is wederom gelijk. Wat een spannende wedstrijd en menig hart op de

Belangrijk om te weten is dat ‘inspiratie’ alles te maken heeft met de boodschap en het gedrag dat wij binnen krijgen. Niet de persoon zelf. De inspiratie is een extreme vorm van positieve bekrachtiging. Alles wat we weten,
leren en hebben ontdekt, mogen we doorgeven. De basis ben jijzelf. Geloof
100% in je eigen verhaal, maar ook in je doen en laten. Daarmee kun jij een
ander inspireren. Beleef het met gevoel.

Hoe Inspireer je anderen

-Wat je ook doet of wat je zegt: blijf altijd jezelf. Vage termen omdat dat zo
hoort geven aan dat jij jezelf beperkt. Niets is zeker en beslist niet perfect.
Door jouw uitstraling toon jij aan wie je bent. -Wees niet beperkt. Denk
groot(s). Deel je passie met anderen. Luisteren zal je meer opleveren dan je
ontvangt en leert om daarna te delen. Alleen maar vertellen wat jij vindt, zal
je beperken in je geloofwaardigheid naar anderen. -Alles wat je deelt, wordt
ervaren als ‘wijsheid’. Dat maakt je sterk in je persoonlijkheid en je wordt er
beslist niet slechter van.
-Een voorbeeld zijn voor een ander geeft aan dat je ervoor staat. Wees geïnteresseerd en geef aandacht. -De zin ‘zet je deur en hart open’ geeft aan dat
verbinding maken de manier is om begrepen te worden. -Mensen gaan graag
om met anderen waarvan ze weten waar ze aan toe zijn. Kom dus beloftes
na. We kennen allemaal de uiting ‘we praten veel maar zeggen zo weinig’.

Tot slot

Blijf altijd positief. Iedereen krijgt in zijn leven het nodige over zich heen. Jouw
positieve houding maakt dat je uitstraling hebt met geloofwaardigheid. Dat
levert uiteindelijk inspiratie op. Verander jezelf. Het zal je winst opleveren.

50 jarige jubilarissen

Rolf Tijssen

afdeling Voetbal: Jos Hulsebos, André
van Niel, Gert Sparreboom, Ben van Bussel

60 jarige jubilarissen

afdeling Voetbal: Paul van de Steeg, Harry Pol

MARC MÖLDER HOOFDTRAINER

70 jarige jubilarissen

BIJ SV TERWOLDE

afdeling Voetbal: Jan Horstink, Wim Huisman

KRAS/VOLENDAM – FIT & FUN
VOORWAARTS 25-22
TWELLO.- Zondag stond de eerste
wedstrijd van 2019 op het programma
en wel tegen Volendam. Wij voeren de
ranglijst aan en Volendam staat op nummer 3. Thuis speelden wij een sterke
wedstrijd en deze werd dan ook ruim
gewonnen. Vandaag zou het echter een
flinke klus worden om de punten mee te
kunnen nemen. Volendam is thuis ongeslagen. De tribune was goed gevuld,
flink wat Voorwaarts supporters hadden
de weg gevonden naar Volendam. Zelfs
dagjes uit werden gepland met als afsluiter de wedstrijd. Nadat de wedstrijd was
begonnen kregen wij al snel een penal
tegen, vanwege cirkel verdedigen. Niet
echt een lekker begin. Gelukkig hadden

Laten we dus positief en gemotiveerd zijn

tribune heeft een hartslag van 200! Merlin weet te scoren vanaf de cirkel en Alineke scoort uit een snelle tegenaanval.
Stand: 16-18. Dan hebben we heel even
een klein dipje en daar weet Volendam
goed gebruik van te maken. Ze weten 5
keer achter elkaar te scoren. Wij blijven
knokken en vechten. Ellen knalt vanuit
de hoek een paar mooie ballen erin en
komen zo terug op 1 punt achterstand.
Helaas weet Volendam dan vanuit de
hoek te scoren en spelen dan de wedstrijd uit. Iedereen heeft gevochten maar
helaas gaan de punten niet mee naar
Twello. Eindstand 25-22. Volgende week
thuis tegen Bentelo. De wedstrijd zal beginnen om 20:00 uur in de Jachtlust.

TERWOLDE.- Marc Mölder volgt komend seizoen Harold Sneller op als
hoofdtrainer van sv Terwolde. Mede door de inzet van Karel Hogeboom (technische commissie), zijn de club en Mölder tot elkaar gekomen. De 44 jarige Mölder stopt bij Voorwaarts als trainer van de
JO19-1 en als technisch coördinator van de jeugd.
Mölder is in bezit van het diploma UEFA A / TC1 en heeft door de jaren heen al
heel wat ervaring opgedaan. Op zijn 18e is hij begonnen als pupillentrainer bij
sv Terwolde waarna hij vervolgens naar Voorwaarts vertrok als trainer van onder andere de C en A junioren. In 2005 werd Mölder hoofdtrainer bij vv Hattem.
De daaropvolgende jaren heeft Mölder als hoofdtrainer ervaring opgedaan bij
clubs als KCVO, Markelo, V en L en Loenermark.
Naast zijn kunde als hoofdtrainer voetbalt Marc Mölder nog altijd met veel
plezier bij de veteranen van sv Terwolde. Sv Terwolde is zeer blij met deze uitkomst en wenst Marc Mölder een warm welkom toe en succes voor komend
seizoen.

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL
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TWELLOSE SC ORGANISEERT INLOOPAVOND
ZIJN THUISSCHAKERS THUISBLIJVERS?
TWELLO.– We hoeven de deur niet meer uit. Als we een nieuwe jas nodig
hebben, bestellen we dit bij een webshop, en wordt het de volgende dag
thuisbezorgd. Voor de inwendige mens laten we een koerier op een scooter
de verkeersregels overtreden om op tijd een pizza geleverd te krijgen. En
terwijl Appie de boodschappen tot in de keuken bezorgt, spelen wij een
partijtje schaak op internet.

gers, dertigers of zijn zelfs de veertig al
gepasseerd. Schaken ze nog? Velen wel,
weten we. Maar waarom zijn ze dan
geen lid van een club?
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LEDEN PSSV BUSSLOO NAAR GELDERSE
KAMPIOENSCHAPPEN DRESSUUR
BUSSLOO.- Afgelopen periode werden er in Gorssel, Laag-Soeren en Brummen selectiewedstrijden dressuur voor de paardencombinaties georganiseerd. Tijdens deze selectiewedstrijden doen ruiters en amazones een gooi
naar een ticket voor de Gelderse Kampioenschappen.

Halve waarheid

Is de drempel te hoog? Denkt men, dat op
een schaakclub alleen maar wijze oude
mannen zitten, die allemaal het schaken
hebben uitgevonden? Dat van die oude
mannen klopt, maar van het schaakniveau hoeft niemand bang te worden. Bij
de Twellose Schaakclub schaakt men behalve prestatief ook voor het plezier. Met
een kopje koffie tijdens de partij en nadien een biertje bij de analyse aan de bar.

Schaakmaatje

Een groepje analyseert na afloop een partij onder het genot van een drankje.

Nostalgie

Ontmoeten we elkaar nog? Of verlopen
onze contacten alleen nog via social media? Natuurlijk komen we nog wel buiten, waarom zouden we anders online
een nieuwe jas kopen? Maar waar is de
tijd gebleven dat er meer dan 100 kinderen meededen aan het door de Twellose
Schaakclub georganiseerde, inmiddels
tot het verleden behorend, RABOBANK-

Jeugdschaaktoernooi in de L.A.S. (nu
A.O.C. Oost)?

Schoolschaak

Waar zijn de schakertjes van toen gebleven, die (op school) allemaal les hebben gehad van, wie kent ze niet, meneer
Rusch en meneer Van Hattum? Op de
club mag je Piet en Rien zeggen. De kinderen van toen zijn nu allemaal twinti-

Een lange inleiding om to the point te komen. De schaakclub vergrijst, en als er geen
aanwas van jongeren is dan ….., en dat willen we voorkomen. Tegen wie schaakte jij
vroeger op school het liefst? Nodig hem/
haar uit en kom samen vanaf 20 uur naar
de inloopavond van de Twellose SC op
dinsdag 15 januari 2019 bij Hotel Restaurant Taverne aan de HW Iordensweg 3.

Welkomstdrankje

In je eentje komen mag ook en vooraf
aanmelden hoeft niet; mag wel. Een kort
mailtje naar secretaris@twelloseschaakclub.nl is dan voldoende. Je wordt tot niets
verplicht. Een kopje koffie en een biertje
van de club staan voor je klaar. PS Nooit
op het Rabo-toernooi gespeeld of les gehad? Ook dan ben je van harte welkom.

DIPLOMA UITEREIKING JIU JITSU

Vera van der Sluis met haar topper Fuego (kringkampioen L2)
In Brummen waren Vera van der Sluis
met Giana en Anniek Cziesso met Sante
G aan elkaar gewaagd. Vera behaalde
een nette score van 205 punten wat
goed was voor een tweede prijs. Anniek
behaalde in deze proef ook 205 punten
en zij mocht de derde prijs in ontvangst
nemen. In de klasse L2 was er met 182
punten een winstpunt voor Mariska
Windhouwer met I’m Special dS. Renée
Schefczyk met Eikenhorst’s Must Have
behaalde 186,5 punten en mocht ook
een winstpunt bijschrijven. Fuego onder
Vera van der Sluis wist deze klasse te
winnen met 202 punten. In de klasse M2
was er een dikke winstpunt voor Chloë
Middelburg met Amaire. Zij behaalde
191,5 punten. Lineke Velderman behaalde met Haby Bowdy 186,5 punten in de
klasse M1.
In Laag-Soeren werd de tweede selectiewedstrijd verreden. In de klasse M1 waren Lineke Velderman met Haby Bowdy
en Renee Schefczyk met Ferrari aan elkaar gewaagd. Beide reden 180 punten.
In de klasse L2 waren onze leden weer
aan elkaar gewaagd. Voor Vera van der
Sluis met Fuego was er een tweede prijs
met 192 punten en Renée, dit keer met
Eikenhorst Must Have, wist deze rubriek te winnen met 201 punten! Anniek
Cziesso met Sante G wist een winstpunt
te behalen in de klasse L1. Vera van der
Sluis verscheen in deze klasse met Giana
in de ring en wist deze rubriek met 199,5
punten te winnen.
De derde en laatste selectiewedstrijd

TWELLO.- Op vrijdag 4 januari werden
de nieuwe banden en Slippen uitgereikt
bij Jiu Jitsu school SluisInvicta in Twello.
De volgende diploma’s werden gehaald:
Witteband Oranje Slip: Finn Scholing,
Sam Harleman, Youri Schepers, Sym

Brinkman, Max de Graaf. Witte band
Groene slip: Teun Bresser, Teuntje Ruinemans, Daan Ruinemans, en Max Wijnbergen. Witte band Blauwe slip: Jaro
Hulsebos, Joep kamminga, Tess Eekhuis,
Niels Vos, en Sascha v Wijngeren, Gele

band, Roos Slootmaker, en Julia Derks.
Oranje band: Jezlynn Hollering, Fleur
Bonekamp, Sven Bonekamp, Sjoerd
Koldenhof, Fabian Sonoto,en Daniel Sonoto.
Voor meer info : www.sluisinvicta.nl

UITSLAGEN OORTVELDRUITERS

De Gelderse Kampioenschappen voor
de paarden worden in Brummen en
Bergharen verreden op 18 en 19 januari.

DE KRUIMELKRING
TWELLO.- De twee DROP-in’s van Kindercentrum de Kruimelkring op
24 en 31 december 2018 waren een groot succes! In het totaal zo’n 20
kinderen hebben in de Kerstvakantie met veel plezier de dag doorgebracht op de nieuwe BSO van De Kruimelkring. Voor €5,- per dagdeel
konden de kinderen zich, onder leiding van Ilse, vermaken met verschillende activiteiten.

Lekker bezig zijn

EMPE.- Caithlynn Hoop reed naar
Apeldoorn met Diekata om twee
proeven in de klasse L2 te rijden.
Met 183,5 punten verdiende ze de
4e prijs en met 199 punten werd de
combinatie 1e.
Op de dressuurwedstrijd in Zutphen
werd Samara Nikkels met Lady in de
klasse B cat. DE 3e met 188 punten en
2e met 192 punten. Karlijn Reinders
verdiende in dezelfde klasse met Vitalis
twee winstpunten.
In Laag Soeren werd voor de pony’s de
laatste selectiewedstrijd georganiseerd.
Jikke Verwaijen verdiende met Tijana 180
punten in de klasse L1 cat. DE en Franke
Verwaijen verdiende ook 180 punten in
de klasse B cat. ABC. En daarmee mag

werd in Gorssel verreden. Giana onder
Vera van der Sluis wist met 185 punten de tweede prijs te bemachtigen. Dit
mooie resultaat opgeteld bij de andere
twee selectiewedstrijden maakte Vera
met Giana kringkampioen in de klasse
L1 en ontvingen ze een ticket voor de
Gelderse Kampioenschappen.
In de klasse L2 kwam Renée Schefczyk
met Eikenhorst’s Must Have aan start.
Met 195,5 punten ontvingen zij de derde
prijs. Vera was ook in de klasse L2 niet
te stoppen. Met haar andere troef, Fuego, wist zij deze ring met 200 punten te
winnen en is ze ook in deze klasse kringkampioen geworden + een ticket voor de
Gelderse Kampioenschappen.
In de klasse M1/M2 kwamen Renée
Schefcyk met Ferrari, Chloë Middelburg
met Amaire en Lineke Velderman met
Haby Bowdy aan start. Lineke mocht met
180 punten een winstpunt bijschrijven.
Dit gold ook voor Chloë. Zij behaalde
180,5 punten. Renée behaalde met Ferrari 187,5 punten. Renéé heeft tevens
met Ferrari een startplaats weten te bemachtigen voor de Gelderse Kampioenschappen!
In de klasse Z1 was er een tweede prijs
voor Leontine Bruin met Eternity. Deze
combinatie behaalde 214,5 punten.
Sharita Dekany is met Fabulous in de
klasse Z2 eerste reserve voor de Gelderse Kampioenschappen.

Zowel op 24 als op 31 december maakten diverse ouders gebruik van de mogelijkheid om hun kind of kinderen een ochtend, middag of hele dag onder te
brengen op de BSO van De Kruimelkring. De DROP-in was voor alle kinderen
van 4-13 jaar, dus ook voor kinderen die niet op De Kruimelkring zaten. De
kinderen konden zich vermaken met onder andere koekjes en appelflappen
bakken, spelletjes in de BSO-ruimte, marshmellows bakken boven de vuurkorf, raamschilderingen maken, buiten spelen in de nieuwe belevingstuin,
knuffelen met de 2 konijnen of film kijken in de kinderbioscoop. Verschillende
ouders maakten van deze mogelijheid ook meteen gebruik om kennis te maken met de nieuwe BSO.

Vervolg
Karlijn met Vitalis.
Franke naar de Regio kampioenschappen. Sophie Buis werd opnieuw twee
keer 1e met Pleasure in de klasse L1 cat.

ABC en daarmee is de combinatie kringkampioen geworden en mogen ze naar
de regio kampioenschappen.

Omdat er veel animo was, heeft Kindercentrum de Kruimelkring het voornemen om deze Drop-in’s in elke vakantie te gaan houden. Dit zal ruim van te
voren aangekondigd worden via het Voorster Nieuws, de diverse social media
en de website www.dekruimelkring.nl.
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VOLLE KANTINE BIJ
NIEUWJAARSRECEPTIE SV V EN L
DE VECHT.- Afgelopen zondag 6 januari 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 bestuur de
beste wensen voor het komende jaar.
Onder het genot van een kop koffie en
oliebol kon men elkaar alle goeds toe
wensen en daarna gezellig bijkletsen.
Tegen half twaalf heette Arno Dolman
namens het bestuur iedereen van harte
welkom, en haalde in zijn openingswoord
een aantal belangrijke gebeurtenissen
voor V en L nog even aan, waaronder het
kampioenschap van het Veteranen elftal en de opening van onze nieuwe LED
veldverlichting. Verder werd verteld dat
V en L een dames zaalvoetbalteam op wil
gaan starten en dat we dringend op zoek
zijn naar nieuwe vrijwilligers om met
z`n allen de boel draaiende te houden.
Daarna werd een aantal jubilarissen gefeliciteerd met hun 25 jarig lidmaatschap
te weten Sander Kamphorst, Richard
Panhuis, Thijs Bosgoed, Niels Dreijerink, Niek van het Erve en Remi Buthod
Girard. Verzorgster Heleen Boerkamp
werd bedankt voor haar jarenlange inzet als verzorgster van de vereniging en
schilder Dhr Berends werd bedankt voor
het schilderen van het gehele buitengebeuren. Daarna werden onze trainers
nog even kort aan een ieder voorgesteld
Marc Leerkes van JO19, Gert Wagenvoort
van Heren 2, Dick voor de Poorte van
Dames 1 en als klap op de vuurpijl werd
er een nieuw trainerscontract getekend
met hoofdtrainer Erwin Elders. Erwin
heeft de taak als tijdelijk hoofdtrainer op
zich genomen na het vertrek van Michel
Klomp, en doet dit zo naar ieders tevredenheid dat deze week de onderhandelingen voor seizoen 2019/2020 ook zijn

Zondag 13 januari, ZWEMMEN MET DEMENTIE
Zwembad de Schaeck, 16.00 - 17.00 uur
Woensdag 16 januari, CHRISTMASNIGHT WALK & RUN
Recreatieplas Bussloo, 20.00 uur
Dinsdag 22 januari, MONNIKENWIJSHEID VOOR U EN MIJ!
Gebouw Irene, 20.00 - 22.00 uur
De website Voorst Actief is een digitaal platform waar onder andere aanbieders van Cultuur & Kunst, Sport & Bewegen en Welzijn & Recreatie, uit de gemeente Voorst, zowel het
structurele aanbod als activiteiten aanbieden. Via het contactformulier kunt u een account
aanvragen waarna u geheel kosteloos gebruik kunt maken van dit platform. Gepubliceerde
activiteiten worden tevens gedeeld via Twitter (@VoorstActief) en Facebook (Voorst Actief).
Wekelijks wordt er in het Voorster Nieuws een overzicht geplaatst van geplande activiteiten.

0% HUURVERHOGING IN 2019
BIJ IJSSELDAL WONEN
V.l.n.r. Arno Dolman, Erwin Elders, Richard Smallegoor bij tekenen contract hoofdtrainer Erwin Elders
rondgekomen en het contract vandaag
kon worden ondertekend . Jeugdspeler
van het jaar, Nicky van Essen mocht nog
als laatste een lootje uit de kom trekken
om voor organisatie te loten van de jaar-

De Boostcamp Babes sporten iedere week in de buitenlucht
WILP.- Op 27 januari nemen de zes dames van de bootcamp groep Wilpse
Boostcamp Babes deel aan de 11 kilometer safari trail run in Arnhem. Zij
zetten zich op het uitdagende, heuvelachtige parcours in om geld in te zamelen voor de Maag Lever Darm Stichting (MLDS).

De actie heeft al €720 opgebracht en het
is nog steeds mogelijk om dit initiatief te
steunen. Via de link: hardlopen.voorm-

Elk weekend t/m 13 jan, WINTER KUNSTFAIR
Galerie Statenhoed, Vr: 15.00 - 18.00 uur / Za & Zo: 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 4 januari, NIJNTJE BEWEEGFEEST
Sportcomplex Zuiderlaan, 10.00 - 15.00 uur

Week 2, INFORMATIEBIJEENKOMSTEN ‘ZEKER BEWEGEN’
Verschillende kernen
Zondag 13 januari, DOSTOJEVSKI KWARTET BIJ JONGE MEESTERS WILP
Dorpskerk Wilp, 15.00 - 16.00 uur

lijkse vrijwilligersavond, de activiteiten/
en actiecommittee zijn de gelukkigen. Na
al deze gezelligheden werd er natuurlijk
geproost op een goed, gezond en sportief 2019.

BOOSTCAMP BABES RENNEN
VOOR DE MLDS

Nieuwjaarsduik

Agenda

9 & 16 januari, SKATEBOARDLES DOOR BURNSIDE
Skateparkje Twello (Jupiter 4), 14.00 - 15.00 uur

STERK EN STOER MET IBD

De MLDS maakt voorlichting over en
onderzoek naar Inflammatory Bowel
Disease (IBD) (chronische darm ziekten)
mogelijk. IBD staat de Wilpse Boostcamp
Babes in het bijzonder aan het hart omdat één van de Babes al jaren kampt met
een chronische darmziekte. Gezondheid
is niet voor iedereen vanzelfsprekend en
met vereende kracht wil de vriendinnengroep zich inzetten voor een beter leven
met IBD.
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lds.nl/team/wilpse-boostcamp-babes is
de sponsorpagina bereikbaar. Iedere donatie, groot en klein wordt gewaardeerd.
De Wilpse Boostcamp Babes is een
vriendinnen bootcamp groep uit Wilp die
iedere week, onder begeleiding van hun
coach samen sporten in de buitenlucht.
Zo stond er op 1 januari een nieuwjaarsduik in het koude water van Bussloo op
de agenda. Dit geeft de dames een enorme boost. Ook nemen de Babes deel
aan verschillende evenementen, zoals
de Strong Sister run en de Strong Viking
mud run. Door gezamenlijk alle obstakels te nemen staan ze Stoer en Sterk,
mét en zonder IBD.

TWELLO.- IJsseldal Wonen viert een feestje met al haar huurders. Wij
bestaan namelijk 100 jaar in 2019. Om dit te vieren vragen we eenmalig geen huurverhoging aan alle huurders van woningen en parkeerplaatsen. Met recht een mooi jubileumcadeau waar IJsseldal Wonen en
de huurdersbelangenvereniging IJsseldal (HBV IJsseldal) trots op zijn!

Betaalbaarheid

Streven naar betaalbaar wonen voor onze huurders staat nog steeds op nummer 1 bij IJsseldal Wonen en haar HBV. In nauw overleg met de Huurdersbelangenvereniging (HBV) van IJsseldal Wonen besloot IJsseldal Wonen tot eenmalig
0% huurverhoging in 2019. Dit is een mooi “betaalbaar” gebaar naar de huurders van woningen en parkeerplaatsen. Allemaal in het kader van het 100-jarig
jubileum van IJsseldal Wonen. Met vele dank aan de inzet van de HBV.

IJsseldal Wonen 100 jaar

In 2019 bestaat IJsseldal Wonen 100 jaar. In dit jubileumjaar organiseert IJsseldal Wonen verschillende activiteiten voor zowel huurders, stakeholders en medewerkers. Het programma maken we in 2019 bekend.
Woningcorporatie IJsseldal Wonen heeft bezit in de gemeenten Voorst en Lochem. We hebben ruim 3300 woningen verspreid over 14 kernen. Meer dan 30
medewerkers zetten zich dagelijks in voor goed en betaalbaar wonen.

NU OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG
VANAF 12.00 UUR GEOPEND VOOR LUNCH
SALADES / FLAMMKUCHEN / LUNCHGERECHTEN

Puur genieten.
3 januari t/m 3 februari

NIEUWJAARSACTIE

3 gangen keuzemenu € 28,50*
Niet op zaterdagen.

MENU
Swinckels zalm: Zalm uit eigen rokerij / mieriksworteldillecrème / toast / garnituren
Buikspek: Krokant buikspek / 5 spices / zuurkool / vijg / hoi sin / sinaasappel / garnituren
Soep van de dag: Wisselende soep van de dag
Zeebaars: Zeebaars / fregola / groenten van de dag / basilicumpesto
Eend: Eendenborstfilet / bospeen / snijboon / sjalot / jus van dadel / aardappel / knolselderij
Zoete verleiding: Proeverij van 5 desserts van de dag
Koffie/thee: met zoete lekkernijen
Reserveer snel!
*Voorwaarden nieuwjaarsactie: deze actie wordt niet op zaterdagen aangeboden.
Betaling met cadeaukaarten op deze aanbieding niet mogelijk. Wel Swinckels cadeaubonnen.
Maximale groepsgrootte op deze aanbieding is 8 personen.
Uitsluitend geldig op reservering o.v.v. nieuwjaarsactie.
Restaurant Swinckels // Dorpsstraat 12, Twello
0571-277023 // www.swinckelsintwello.nl
Reserveer via onze website en ontvang direct een bevestiging! (maandag en dinsdag niet geopend)
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Geen “SALE”
maar een ouderwetse
(al 105 jaar!)

OPRUIMING !
Bij

Visser Slaapcomfort
BRINK Deventer
webshop www. visserslaapcomfort.nl

FRISSE START VAN HET JAAR VOOR
MANEGE EN PENSIONSTAL POTHOVEN

PORTEMONNEE VERLOREN
TWELLO.- Wie heeft mijn zwarte portemonnee gevonden? Er zit o.a. een toegangs
pasje in voor het tennispark. Stond geparkeerd achter A.H. Indien door u gevonden
zou u dan zo vriendelijk willen zijn het bij Voorster Nieuws af te geven? Bij voorbaat
hartelijk dank.
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BEEMTE BROEKLAND.- Annet van Straaten en haar partner Stephan Derks
hebben vanaf januari 2019 de leiding van Manege en Pensionstal Pothoven
overgenomen. Rita en Ton van Straaten, ouders van Annet en eigenaren
van de stal, blijven (op de achtergrond) werkzaam. Ton met zijn varkensbedrijven en Rita met haar privé- en Working Equitationlessen.

Begonnen met lessen voor de
buurkinderen

Rita is in 1979 begonnen met paardijlessen voor de buurtkinderen in de Vecht
en omstreken. De droom, om ooit een
eigen manege en pensionstal te beginnen, kreeg de jaren die erop volgden,
vorm. De manege moest een plek worden waar mens en dier respectvol en in
harmonie met elkaar omgaan. De manege ontwikkelde zich goed. Zelfs zo goed,
dat er in 2006 een compleet vernieuwde
pensionhal bij werd gebouwd. Annet
groeit tussen de paarden op, zoon Henri

werkt in de bosbouw.

2019: het jaar van overname

Annet geeft al jaren les op de manege,
zowel privé- als groepslessen. Daarnaast
rijdt zij dressuur en springt zij graag. Afgelopen jaren heeft zij mee mogen kijken
met de processen die de paardenhouderij met zich mee brengt. Samen met haar
partner Stephan zal zij vanaf 2019, exact
40 jaar na de eerste paardrijlesjes, gegeven door haar moeder, de zaken overnemen. Voor Ton en Rita een mooi, maar
intens moment. Zij hebben vertrouwen

in hun dochter en partner en zullen hen,
waar nodig, steunen. Annet en Stephan
hebben er op hun beurt ontzettend veel
zin in.

Veranderingen en duurzame
vernieuwing

Inmiddels liggen de zonnepanelen op
het dak van de schuren en rijhal. Ruim
1000 m3 zonnepanelen moeten voor
energie gaan zorgen voor de manege en
pensionstal. Een fantastische stap voor
een duurzame onderneming. De kantine
zal grondig worden aangepakt, iets wat
al lang op het verlanglijstje staat. Operationeel zal er (voorlopig) niet veel veranderen. Belangrijk blijft het uitgangspunt
waarmee Rita, 40 jaar geleden, de eerste lesjes begon: alles met respect voor
mens, omgeving en dier.
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Welkom op de markt Twello
Sinds 1978
EAT ME SUPER MANGO’S
2 STUKS

2

99

ZOETE SNACK
TOMAATJES
PER BEKER

0

99

GIEZER WILDEMAN
STOOFPEREN
‘UIT EIGEN BOOMGAARD’

3 KILO

ELSTAR APPELEN

099

‘KNAPPERIG EN SAPPIG’

3 KILO

249

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

1ste soort walnoten
1000 gram

pecannoten
1000 gram

amandelen met vlies
1000 gram

hazelnoten met vlies
1000 gram

16.99
16.99
12.99
12.99

amandelmeel
1000 gram

medjoel dadels
1000 gram

cranberry”s
1000 gram

pruimen met pit
1000 gram

sultana
Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding?
1000 gram
Bestel dan per mail met vermelding van uw naam;
info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

rozijnen

9.98
12.99
9.98
8.99
4.99

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

Pitloze druiven
2 dozen

2.00

Mandarijnen
zonder pit

2 kilo

3.50

JUBILEUMJAAR SV TERWOLDE
FEESTELIJK INGELUID
TERWOLDE.- De sv Terwolde bestaat op 18 mei 2019 exact 100 jaar. Dit 100
jarig bestaan van de club zal vanaf 29 mei tot en met 1 juni groots worden gevierd op en rondom het sportcomplex “De Woldermarck”. De reünie
wordt gehouden op zaterdag 1 juni.
Deze feestelijke dag begint om 14.00 uur
waarbij er ook een fototentoonstelling
“SV Terwolde door de jaren heen” gehouden wordt. Zie voor het officiële programma de website van de club www.
svterwolde.nl .
Het officiele startschot van Terwolde 100
is afgelopen dinsdag 1 januari 2019 geweest met de Nacht van Terwolde. Het
clubhuis was open van 1.30 uur tot 6.00
uur. Velen wisten de weg naar het club-

huis te vinden. Het clubhuis was prachtig
versierd door de werkgroep “commissie Terwolde 100” en de barbezetting
bestond uit het Terwoldse vrijwilligerslegioen. Het clubhuis zat de hele nacht
gezellig vol, het was een zeer feestelijk
gebeuren waarbij de barkeepers goed
werk leverden. De organisatie had niets
maar dan ook niets aan het toeval overgelaten, want DJ William werd speciaal
voor de Nacht van Terwolde ingevlogen
vanuit Twello. Hij maakte er dan ook

weer een grote show van. De koude
drankjes smaakten prima en de dansvloer was ook goed gevuld. In no time
was het dan ook alweer 6:00 uur en dus
tijd voor het allerlaatste nummer van de
DJ. Daarna werd er door een grote groep
mensen opgeruimd en schoongemaakt
zodat het clubhuis netjes werd achtergelaten.
Zonder iemand tekort te doen willen wij
met name de leden van Zaterdag 1 en
spelers sv Terwolde 2 bedanken voor de
(bar) inzet deze nacht. Kortom een prima
en mooie start van het jubileumjaar van
de sv Terwolde. Velen kijken nu al reikhalzend uit naar het feestweekend.

Hollandse
komkommer

2 stuks

1.00

NIEUWJAARSWANDELING
SCOUTINGVOORST
VOORST.- Oliebollen, nieuwjaarsrecepties enzovoort… Heel gezellig
maar het kan ook anders: Wandel dit jaar gezamenlijk mee met de
Nieuwjaarswandeling van Scouting Voorst op 13 januari! Er is een
mooie route uitgezet van circa 6,5 kilometer (voor minder geoefende wandelaars en wandelaartjes maken we ook een kortere versie).
Aanvang: 13.30 uur, ontvangst met gratis koffie/thee. Start vanuit Clubhuis
De Vlam, Halmen 1a, Voorst. Parkeren op het parkeerweitje aan De Halmen,
of op de parkeerplaats bij Bakker Bril. (staat aangegeven) En uw hond? Die
mag een middagje thuisblijven.
Deelname is gratis, maar ook dit jaar is er na de wandeling gelegenheid de
middag gezellig af te sluiten met snert en/of een broodje met iets lekkers in
het clubhuis.
De organisatie hiervan ligt deels in handen van de Explorers. Zij hopen hiermee een klein centje bij te verdienen voor hun zomerkamp in 2019. Voor
meer informatie: stuur een mail naar info@scoutingvoorst.nl of bel 06
41688664.

Voorsternieuws
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MEDISCHE DIENSTEN
Als u buiten de spreekuren dringend
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn:
0900 600 90 00
Voorst: bellen naar Zutphen:
0900 200 90 00
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met
Spoedpost Huisartsenzorg Deventer
e.o. (0570) 501 777
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.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde BonhofDijkhof Tel: 0571-275503 of www.
deeiber.nl
NAVIVA KRAAMZORG
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30
uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur.
Buiten deze openingstijden kunt u op
werkdagen van 17.00 – 20.00 uur en op
zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00
– 17.00 uur terecht bij de Heemhof,
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.
Uitleenservicepunt de Benring, Tuinstraat 51 in Voorst. Dinsdag t/m vrijdag
van 9.30 – 11.00 uur Voor informatie
bel met Zorgsaam op werkdagen van
9.00 – 17.00 uur, tel. 055 – 58 898 58 op
kijk op www.zorgsaam.nl
SENSIRE
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht
voor een compleet pakket aan diensten
op het gebied van gezondheidszorg,
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900)
8856, 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, Email: info@sensire.nl .
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
hulpverleners in de gemeente Voorst
en is 24 uur per dag bereikbaar via
tel. 0571 28 36 00. Meer informatie:
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in
Twello

KERKDIENSTEN

SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag
van 13.00-16.00 uur in het Kulturhus
Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN MET
EEN BEPERKING
Voor alle vragen over een beperking,
chronische ziekte of autisme spectrum
stoornis. Maatschappelijk Netwerk
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. Tel.
0570 74 51 11. Voor meer informatie
www.meeveluwe.nl

‘UIT HET ARCHIEF’

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

Een elftal voetballende dames met begeleiders. De foto is gemaakt op 21 mei 1945.
Wie zijn de sportievelingen, omgeving Vermeersweg en de Worp?
Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.

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

Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

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

BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur
bereikbaar 06-12 77 54 52
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor
alle vragen over diabetes (24 uur per
dag, ’s nachts alleen in geval van nood)
en over de producten en diensten van
de Diabetesvereniging.

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

Zondag 13 januari

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 uur
en 14.30 uur ds. B. v/d Heiden.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. A.
de Graaf, gez. dienst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur,
ds. D. de Pater, 15.00 uur kand. Folkers.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. G. Heinen.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 uur,
ds. J. Lammers.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 uur,
ds. L. van Prooyen Schuurman.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. A. de
Graaf, gez. dienst in Klarenbeek .
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Staalduine.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Bassa.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00
uur, pastor Sebastian. Kerk eveneens geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te Zutphen, 10.00 uur, prop. J. Lensen . 17.00
uur ds. P. Vermeer.
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WIJKAGENT
TWELLO
Atus Leleulya, donderdagavond van
19:00 tot 21:00 uur Gemeentehuis.
KLARENBEEK
Wilco Jansen, elke 3e woensdag van de
maand 19:00 tot 19:30 uur.
WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van de
maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur Dorpshuis de Pompe. Voorst: 20:00 tot 20:30
uur Dorpshuis Voorst.
NIJBROEK/TERWOLDE
Gea Venema, elke donderdagmiddag
van 14.30 uur tot 15.30 uur in het Dorpshuis te Terwolde.

Reactie foto week 51.

Er kwam een reactie op de foto Wilpse Dijkschool van G. Kolkman uit Deventer. Hij herkende zijn moeder Sopfia Bernadina Groters.
Verder geen reactie.

Reactie week 50.

Nog drie reacties op foto van de meisjesschool
van Duistervoorde. Alle namen zijn nu bekend.
Een vertelde dat er geen van de meisjes op de
bewaarschool (kleuterschool) heeft gezeten het
was in de oorlogstijd.
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POET WIL EEN
MAATJE MINDER
Poet heeft als vele mensen in Nederland een goede voornemen voor in 2019. Niet alleen het allerleukste huisje
vinden om in te gaan wonen, maar ook een paar maatjes
minder. Voor poet is altijd goed gezorgd door de vorige
eigenaar en misschien wel iets te goed. Daarom zoekt hij
nu een huis waarin hij niet alleen lekker mag knuffelen
maar die hem ook willen uitdagen voor een leuke sport
en beter eten. Hij weet wel heel goed wat hij wilt en wil
liever geen polonaise aan zijn lijf. Dus kinderen en veel
drukte daar houdt hij niet zo van. Naar buiten gaan vind
hij leuk en het is ook erg goed voor hem. Poet kan met
zijn eigen mening zich uitstekend zelf vermaken, waarna
hij graag je op komt zoeken voor een beetje gezelligheid.
Wil jij Poet helpen met zijn goede voornemen, kom dan
eens kijken in het asiel.

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

Uit eigen bakkerij
Ook deze week weer heerlijke aanbiedingen uit eigen bakkerij

Niet alleen december heeft zijn tradities, januari ook!
Dus ook dit jaar in januari weer volop volkoren producten in de aanbieding.

Steengemalen volkoren

lekker grof volkoren gemaakt van volkoren tarwemeel.
Per stuk van €2.65 voor

Volkoren brood

met een geplette korrel , voor diegene die iets minder grof volkoren wil.
Per stuk van €2.35 voor

Zonne muesli brood

broodje gevuld met diverse soorten noten, vruchten, pompoenpitten,
zonnebloempitten en zaden. Smullen maar!
Per stuk van €3.10 voor

Volkoren eierkoeken
nieuw in ons assortiment
5 stuks van €2.10 voor

Tarwebollen

6 stuks van €2.10 voor
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De gehele maand januari iedere vrijdag en zaterdag 2 roombroodjes van €2.50 voor €2.00

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag
9 januari t/m dinsdag 15 januari 2019

