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Gemeente en JOGG Nederland 
verlengen samenwerking

TWELLO.- In zwembad de Schaeck werd vorige week donderdag de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Voorst en JOGG Ne-
derland opnieuw voor de tijd van drie jaar gecontinueerd.

JOGG Voorst bestaat alweer drie jaar 
en de JOGG-aanpak werpt steeds 
meer haar vruchten af. Alle reden 
voor de gemeente Voorst om de sa-
menwerking met JOGG Nederland 
te verlengen voor drie jaar. Overge-
wicht is een groeiend probleem in 
Nederland. Eén op de zeven kinde-
ren heeft overgewicht. Private en 
publieke organisaties binnen Voorst 
zorgen voor een lokale en laagdrem-

pelige aanpak met landelijke onder-
steuning door aan te sluiten bij Jon-
geren Op Gezond Gewicht (JOGG). 
Zowel het onderwijs, de voedings-
deskundigen, de sportaanbieders 
en de maatschappelijke organisaties 
zetten zich in om het probleem van 
overgewicht samen aan te pakken 
met als doel de stijging van overge-
wicht en obesitas om te zetten in een 
daling. Het streven is een samenle-

ving waarin een gezonde leefstijl de 
normaalste zaak van de wereld is en 
een omgeving waarin de gezonde 
keuze de gemakkelijkste keuze is. 
JOGG Voorst maakt de kinderen en 
hun ouders op een speelse en leuke 
manier bewust van het feit dat een 
gezond gewicht heel belangrijk is.
Wethouder der gemeente Voorst, 
Hans van der Sleen (rechts), en re-
latiemanager André van Schaveren 
van JOGG Nederland ondertekenen 
de verlenging van de samenwer-
kingsovereenkomst in zwembad De 
Schaeck. 

Mannenkoor 
De Dorpelwachters 
in jeugddienst
NIJBROEK.- Op zondagavond 
21 januari om 19:00 uur is de 
eerste Nijbroekse jeugddienst in 
het nieuwe jaar gepland. In deze 
dienst staat het verhaal van de 
tollenaar Zacheüs centraal. Za-
cheüs was niet zo aardig; “Wat 
een ettertje,” zouden we nu zeg-
gen. Het thema van de dienst is 
dan ook “Wat doe je met een et-
tertje?”. Laat je zo iemand hoog 
in de boom zitten of links liggen?

De dienst wordt geleid door do-
minee Van Staalduine en op-
geluisterd met zang van man-
nenkoor De Dorpelwachters uit 
Wapenveld. In januari 2017 wa-
ren De jonge mannen voor het 
eerst te horen in de kerk van Nij-
broek. De aanwezigen waren erg 
enthousiast over hun optreden 
en daarom kon een herhaling 
niet uitblijven.

Daverend succes voor toneelgroep L.T.O. op de Vecht

DE VECHT.- De toneelgroep van de L.T.O. kreeg een verdiende staande ova-
tie op zaterdagavond 13 januari voor de laatste van de drie opvoeringen van 
het blijspel “Apart Volk” van Herman van der A bij de Groot op de Vecht. 

Het hele weekend rolden de, te-
genwoordig zo nodig gemiste, lach-
salvo’s vanuit de zaal de spelers re-
gelmatig tegemoet, maar de laatste 
opvoering op zaterdagavond was 
het knetterend slotstuk van een zeer 
geslaagd weekend.
Soms klopt gewoon alles, aldus re-

gisseur Verwaaijen, een tot de laatste 
plaats bezette zaal, perfecte belich-
ting, zeer goede geluidsversterking 
door Audico , een prachtig decor en 
toneelspelers die het toneelspel uit-
stekend beheersten. 

De vrijdagavond was volledig uit-
verkocht. De zaterdagmiddag, sinds 
twee jaar ingevoerd om ouderen die 
er liever  ‘s avonds  niet meer opuit 
trekken en gezinnen met kinderen 
te bedienen, was voor driekwart ge-
vuld. 

De toneelgroep is goed op elkaar 
ingespeeld en dit komt tot uiting 
op toneel. Het hilarische toneelstuk 
kende vele verrassende ontwikke-
lingen waardoor het publiek tot het 
laatst geboeid bleef en met een lach 
op het gezicht naar huis ging. 

Gezellige avond 
voor 50-plus leden 
EMPE.- Op 10 maart organiseert 
Oranje Vereniging Empe een 
avond voor haar leden die ouder 
zijn dan 50 jaar. De Oranjever-
eniging neemt haar leden mee 
terug in de tijd, met de band: 
Come Again. 

Deze band speelt bekende mee-
zingers en  zal geheel in stijl 
staan van een gezellig avondje 
met muziek uit de seventies en 
eighties. Herinnert u zich deze 
nog, nog?? U komt toch ook 
even?

Deze avond wordt georganiseerd 
in het sfeervol aangeklede Oort-
veld in Empe en begint om 20.30 
uur, de kosten bedragen €5,- per 
persoon. 

Bezoekers van deze avond die-
nen zich tijdig aan te melden via 
de mail: secretaris@ove-empe.
nl of geef je persoonlijk op bij 
één van de bestuursleden. De 
kosten voor deze avond kunnen 
aan de deur van de zaal worden 
voldaan. De verzorging van de 
drank deze avond is in handen 
van het Oortveld.

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

Januari actie: 
Sluit deze maand een 

autoverzekering bij 
Yoost en ontvang een 

tankpas (€50,-).

mailto:secretaris@ove-empe.nl
mailto:secretaris@ove-empe.nl


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

In een ogenblik van stilte
bij een groot verdriet
is het fijn dat men er is
en hoeven woorden niet.
In een ogenblik van stilte
vooral na zo’n groot gemis
zegt aanwezigheid voldoende 
voel je echt wat vriendschap is.  

Via deze weg willen we u bedanken voor uw belangstelling en hartelijk 
medeleven dat ik heb mogen ervaren na het overlijden van

Willem Harm Leugs
Dank, dank, dank!  

                        Alie, kinderen en kleinkinderen

‘Het gaat je goed bij alles wat je doet…’

Twello, januari 2018

 WWW.BMNATUURSTEEN.NL

Uw gedenkteken, onze zorg en kennis

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

gedenktekens
urnmonumenten
renovatie en onderhoud

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Afscheidscentrum Hemmes 
Piet Heinstraat 33, Twello

Het Afscheidshuis 
Binnenweg 13, Twello

Hemmes Uitvaartzorg
Piet Heinstraat 33, 7391 WK Twello

   Zorg en aandacht voor een
persoonlijk en passend
afscheid

  Respectvolle, persoonlijke 
en betrokken begeleiding

  Werkzaam in de Gemeente 
Voorst

  Familiekamers 24 uur per 
dag toegankelijk

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

 
Je angsten voorbij, eindelijk rust.
Ga maar, het is goed zo...

 
Verdrietig, maar dankbaar nemen we afscheid

van onze lieve

Johanna Hendriksen
Johanna Alberdina

Lieve partner van Chiel ter Hove

 
u Voorst,

8 december 1935

 
t Twello,

12 januari 2018

Onze dank gaat uit naar alle lieve mensen van
Casa Bonita in Twello voor de liefdevolle wijze

waarop zij voor haar hebben gezorgd.

 
Chiel ter Hove
 
Wim en Ria Steenbergen
    Marc en Sylvia, Toby, Job
Ans Steenbergen
    Beau en Desire
Henk Steenbergen

 
 
Correspondentieadres:
Henk Steenbergen
G.J. van Heuvenstraat 5
7383 CS  Voorst

We nemen in familiekring afscheid van haar.

Na een afnemende gezondheid is, 
toch nog onverwacht, in zijn vertrouwde 
omgeving overleden mijn dierbare man, 

onze vader en opa

Jan Poelakker
in de leeftijd van 83 jaar.

Diny Poelakker - Kers
Bert en Herma
    Iris en Emiel
    Karlijn en Daan

Henk en Erna
    Manouk
    Jarno en Lauri
    Lauren
    Dylan

13 januari 2018
Bachstraat 12
7391 XB Twello

Jan is thuis.
Er is gelegenheid tot condoleren en 
afscheid van Jan te nemen op donderdag 
18 januari van 19.00 uur tot 20.00 uur in 
Afscheidscentrum Hemmes, Piet Hein-
straat 33 te Twello
De crematieplechtigheid vindt plaats op 
zaterdag 20 januari om 11.00 uur in  
de Hanze van yardenhuis Steenbrugge, 
Raalterweg 29 te Diepenveen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten in de koffiekamer van het 
crematorium.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de goede 
zorgen van dr. Van de Kamp en Thuiszorg 
Verian voor de liefdevolle verzorging en 
aandacht voor Jan.

De Matterij
Meubelstoffering 

 Rijksstraatweg 47  
7391 MH  Twello  
T: 0571-272334  

 * Klassiek en modern stofferen
 * Caravan bekleding
 * Kussens maken
 * Biezen en webbing

www.matterij.nl   

Zie www.hofvantwello.nl
Open wo. t/m zo. vanaf 10:00 uur

De zaaizaden 2018 
zijn aangekomen

 
Bloemen, Kruiden, Groenten, 

Vergeten en bijzonder, etc.

   Wie goed doet
   Goed ontmoet 

Doorzetten en nooit opgeven was jouw 
levensmotto. Nu heb jij toch op moeten 
geven en wij weten hoe moeilijk dit voor jou 
is geweest. Dankbaar voor al hetgeen hij voor 
ons heeft betekend, delen wij u mee dat na 
een kortstondige ziekte van ons is heengegaan, 
mijn lieve man, onze betrokken vader en 
schoonvader

Gerard Albert Draaijer 

* Terwolde, 1 mei 1957  
 † Lelystad, 12 januari 2018

   
     Jacoba 
    Danel 
     Sadhana en Jester

Correspondentieadres:
Vijfherenlanden 2
8245 BA  Lelystad

Gerard is overgebracht naar Yardenhuis 
van Lelystad – Ölandhorst, aan de 
Oostranddreef  1 in Lelystad. 

Wij nemen afscheid van Gerard op vrijdag 
19 januari. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. 

Voorafgaand aan de plechtigheid kunt u 
van 11.00 uur tot 11.20 uur persoonlijk 
afscheid van hem nemen. De plechtigheid 
start om 11.30 uur. 

Aansluitend is er van 12.45 uur tot 14.00 
uur gelegenheid om te condoleren in het 
restaurant van het crematorium.

wegens groei

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

monteur gezocht
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Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Al 40 jaar
van alles onder
de leden

ABC de Cirkel begeleidt 
ook in Twello
TWELLO.- ABC de Cirkel begeleid volwassenen met Niet Aangeboren 
Hersenletsel, Autisme en/of Psychosociale problematiek. Ze bieden be-
geleiding in de thuissituatie, maar hebben ook trainingslocaties waar 
mensen voor dagbesteding en/of arbeidstraining naar toe komen.  

ABC de Cirkel bestaat al jaren en 
hebben hun sporen verdient in Olst 
en Deventer. Zo hebben zij in Olst 
een houtwerkplaats en een creatie-
ve trainingslocatie en in Deventer 
wordt lunchroom IJZenSO gerund 
door mensen met afstand tot de ar-
beidsmarkt.  Nu is ABC de Cirkel 
ook zichtbaar in Twello, blij zijn 
ze met hun kantoor in het Medisch 
Centrum Twello aan de Raccorde-
ment 8F. De eerste zaadjes voor een 
trainingslocatie in Twello zijn ge-
zaaid. Zodra hier meer over bekend 
is zullen zij hier opnieuw bericht-
geving over doen.

Het verhaal van Colinda (51 jaar, 
heeft wekelijks ambulante begelei-
ding): “Ik had heel veel problemen 
thuis. Toen ik daar ook nog een be-
roerte bij kreeg, zag ik het helemaal 
niet meer zitten. Toch wilde ik heel 
lang geen hulp. Anderen wilde ik 
mijn problemen niet laten zien, dat 
was voor binnen mijn muren en 
moest ik zelf toch op kunnen los-
sen? Langzaam kreeg ik vertrouwen 

in de ambulant begeleider van mijn 
zoon. Hij heeft autisme, gaat naar 
trainingslocatie Westervoorde en 
krijgt ambulante begeleiding van-
uit ABC de Cirkel. Dit helpt hem 
enorm om grip op zijn leven te 
krijgen. Door de contacten met zijn 
ambulant begeleider durfde ik lang-
zaam maar zeker ook iets over mijn 
situatie te vertellen. 

De ambulant begeleider heeft mij 
erg geholpen. Dit begon bij com-
plexe zaken met instanties en het 
maken van keuzes die goed voor me 
waren. Ik ben samen met mijn zoon 
verhuisd en heb mijn huisje bijna 
helemaal op orde. 
Ik woon in een nieuwe stad, laat 
een nare periode achter me en heb 
weer energie om nieuwe dingen op 
te pakken. Zo ontmoet ik opnieuw 
weer familie en vrienden, waar ik 
lange tijd geen contact mee had. Ik 
pak mijn hobby’s weer op en zie het 
leven weer positief. Misschien ga ik 
binnenkort wel als vrijwilliger taar-
ten bakken!”

Heeft u een hulpvraag die te ma-
ken heeft met bijvoorbeeld werk, 
het eigen huishouden, omgang met 
vrienden en familie, financiën of 
administratie, neemt u dan gerust 
contact met ABC de Cirkel op. Wan-
neer uw vraag verandert, verandert 
het aanbod van ABC de Cirkel een-
voudig mee. Zo ondersteunen zij op 
maat, daar waar het nodig is. 

Meer informatie kunt u vinden 
op www.abcdecirkel.nl Voor vragen 
of gesprek kunt u contact zoeken 
met Annie Terwisscha; a.terwis-
scha@abcdecirkel.nl 06-15157452.

Er is minder armoede in de wereld

TWELLO.- ‘Ontwikkelingsorga-
nisaties voeden ons een beeld van 
ellende zonder einde. Journalisten 
evenals ontwikkelingsorganisaties 
voeden ons een beeld van ellende 
zonder einde,’ aldus Mirjam Vos-
sen, journalist, sociaalgeograaf en 
mediaonderzoeker. Eerder deze 
maand promoveerde zij aan de Rad-
boud Universiteit op framing van 
armoede in de media. 
‘Zowel ontwikkelingsorganisaties 
als nieuwsmedia moeten nieuwe 
vormen vinden om meer aandacht 
te schenken aan vooruitgang en lo-
kaal initiatief in ontwikkelingslan-
den’.

‘Deze conclusie kan ik grotendeels 
onderschrijven’, zegt Wiel Palmen. 
Voor de MartinusStichting was hij 
werkzaam in het noorden van Thai-
land (2004-2014) en voor stichting 
Hatemalo in Nepal (2010-2017). 
Hij zet zijn werk vanaf 2018 voort 
vooral onder de onaanraakbaren, de 

dalits, onder de vleugels van stich-
ting El Mundo. ‘Gedurende deze 
jaren kwam ik steeds meer tot de 
conclusie dat ontwikkelingswerk 
anders moest worden georganiseerd. 
Te veel liefdadigheid, te weinig 
structurele hulp. Als Vossen zegt 
dat er minder armoede op de we-
reld is, dan heeft ze gelijk.  De re-
sultaten van de Werelddoelen van 
de Verenigde Naties toonden aan 
dat in 2015 de armoede beneden de 
10 procent was gedaald. Het streven 
is dat in 2030 de extreme armoede 
de wereld is uitgebannen.  Ontwik-
kelingsorganisaties, ook de kleine in 
omvang, kunnen daaraan bijdragen. 
Ik ben er wel van overtuigd dat ont-
wikkelingswerk dan anders moet.’

In lezingen wil Palmen zijn andere 
visie op ontwikkelingswerk uitdra-
gen aan de hand van een rondgang 
langs projecten in het noorden van 
Thailand en Nepal.  (palme060@
gmail.com)

Expositie Galerie ‘De Statenhoed’

TWELLO.- Vanaf zaterdag 13 janu-
ari kunnen bezoekers een aantal 
weken genieten van ruimtelijk werk 
in galerie ‘De Statenhoed’ van de 
Kunstkring aan de Dorpsstraat 11A 
te Twello.  Van de aangesloten leden 
van de Kunstkring zijn er diverse 
mooie ruimtelijke werken te bewon-
deren. 

Men treft bronzen beelden, maar 
ook houten en stenen sculpturen 

of met mozaïek bewerkte vormen. 
Uniek is het vazenproject. Een 14-
tal vazen zijn op allerlei manieren 
bewerkt. Deze kunstvazen zijn per 
opbod te koop. 

De expositie is nog t/m 11 maart te 
bezichtigen. Openingstijden Gale-
rie ‘De Statenhoed’: vrijdag 15.00 - 
18.00 uur, zaterdag en zondag 14.00 
- 17.00 uur. Dorpsstraat 11a, Twello, 
www.kunstkringvoorst.nl

Smakelijke Turkse Pröttelpot
BUSSLOO.- Op zaterdag 3 febru-
ari  om 17.30 uur opent de pröttel-
pot het Turkse buffet verzorgd door 
Senay. Wederom in Bussloo aan de 
Bussloselaan, tegenover het oude 
kerkje.

Het is al weer een tijd geleden dat 
deze cultuur in de pröttelpot is ge-
serveerd. Maar nu is het dan zo ver. 
Velen die ooit op vakantie zijn ge-

weest in het prachtige Turkije weten 
hoe smakelijk deze gerechten zijn.
Dus wie geïnteresseerd is in de 
smaak van dit zonnige vakantieland 
of wie een beetje het vakantiegevoel 
wil oproepen kan zich aanmelden 
om deel te nemen aan deze maaltijd. 
Aanmelden kan via de mail: marthe-
kereuzel@gmail.com of telefonisch 
(evt. antwoordapparaat inspre-
ken) 0571-261715.

Rommelmarkt Dorpskerk Twello 
TWELLO.- De voorbereidingen voor de Rommelmarkt Dorpskerk zijn 
weer in volle gang. De rommelmarkt vindt dit jaar op 21 april plaats.

Om ook dit jaar weer een fantas-
tisch evenement te maken met 
een mooie opbrengst die ten goede 
komt aan het culturele erfgoed, De 
Dorpskerk en het Meereorgel, heb-
ben we veel goederen nodig. Dus 
heeft u spullen die u in de weg 
staan maar voor anderen nog goed 
bruikbaar zijn, wij willen ze graag 
hebben. 

De inzamelzaterdagen bij de fami-
lie Winterman (Voordersteeg) gaan 

vanaf zaterdag 20 januari weer van 
start en u kunt daar terecht tussen 
09.00-12.00.

Leegruimen woning
Als er in uw omgeving het ontrui-
men van een woning aan de orde 
is, door verhuizing of andere rede-
nen, neem dan contact op met de 
heer Gerrit Bokdam (0681568362). 
Wij hebben daar in de loop van de 
jaren de nodige ervaring mee opge-
daan.

Ophalen
Vindt u het prettiger als wij de spul-
len bij u op komen halen, dat kan 
ook. U kunt dan contact opnemen 
met dhr. Bresser (0621444809) of 
de heer Bokdam (0681568362). Dan 
maken we een afspraak om het bij u 
op te halen.

Dus hebt u nog puzzels, kastjes, 
fietsen, boeken, kerstballen, speel-
goed, potten en pannen, denk dan 
aan ons en het orgel van de Dorps-
kerk. We hopen dat uw oude spul-
len via ons een tweede kans krij-
gen.

http://www.abcdecirkel.nl/
mailto:a.terwisscha@abcdecirkel.nl
mailto:a.terwisscha@abcdecirkel.nl
http://www.kunstkringvoorst.nl
mailto:marthekereuzel@gmail.com
mailto:marthekereuzel@gmail.com


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

 www.europlanit.nl

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

Project Support / Junior Projectleider Deventer

Service Planner / Coördinator Deventer

Grondwerker / Minikraanmachinist Apeldoorn

Werkvoorbereider Deventer

Onderhoudsmonteur WTB Apeldoon

Wij zoeken een collega die ons team 
komt versterken:

Kraanmachinist
Wat vragen wij:
• In bezit van VCA-diploma
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Beheersing van de Nederlandse taal
• Zelfstandigheid
• Teamspirit

Wat bieden wij:
Naast een prettige werksfeer bieden 
we een afwisselende baan met een 
marktconform salaris (afhankelijk van je 
kennis en ervaring)

Uw sollicitatie kunt u sturen naar:
Loonbedrijf Almen Harfsen
T.a.v. Dhr. F.J. Heuvelink
Kapelweg 22 7218 NJ Almen

Of mailen naar:
administratie@loonbedrijfalmenharfsen.nl

Voor info: 0575-431566

administratie@loonbedrijfalmenharfsen.nl 

 
Voor informatie kunt u bellen naar 0575-431566 

 

Akkerbouw-Weidebouw-Grondverzet- 
Bermonderhoud-Mestscheiden-Bodemscan 

 

www.loonbedrijfalmenharfsen.nl 
 

Akkerbouw-Weidebouw-Grondverzet
Bermonderhoud-Mestscheiden-Bodemscan

WWW.LOONBEDRIJFALMENHARFSEN.NL

Loon-en Grondverzetbedrijf
RIPHAGEN & ZN BV Oene

Is een bedrijf dat werkzaam is in het Loonwerk en Grondverzet.
Ter uitbereiding van ons team zijn wij op zoek naar 

een collega voor de volgende functie:

• (leerling) Kraanmachinist 
  mobiele kraan

Ben je enthousiast en lijkt het jou iets om bij ons te komen werken, 
stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar: info@riphagen-oene.nl

Of neem telefonisch contact met ons op: 0578-641350

VERKOOPMEDEWERKER (STER)
voor 20-24 uur per week 

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

Lijkt deze functie je wat? 
Stuur dan snel je CV met pasfoto naar: 
info@vordermantuinmeubelen.nl

Wijkseweg 7  Terwolde
Tel. 0571-292121

tuinmeubelen
VORDERMAN

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld.

WIJ ZOEKEN

BEZORGERS

KRANT
VOOR DEZE

Bezorgen in 
je eigen buurt

Korte
werktijden

Je hebt tijd om een extra zakcentje te 
verdienen?! Schrijf je dan nu in!

Leuke 
verdiensten

ALLINNBEZORGER.NL / 0571-274137 

PERSONEEL GEZOCHTPUNTJES

Tweet van de week: Als je even 
achterleunt, krijgen de Trumps 
van deze wereld vrij spel. Surf 

naar: Voorst.PvdA.nl

Gevr. tandartsass. 16-20 uur, 
ma, wo, do, veel pat. heb-

ben een beperking. Reag. tp 
de Lathmer, Molenallee 50, 

7384 AN Wilp, 088 575 30 40, 
tandarts-lathmer@live.nl

Te Koop: Houtpellets voor 
Pelletkachel - B.Fiets bv 

Oude-Zwolseweg 163 Wenum 
055-3121390

Schuur-en boedelverkoop 
Zaterdag 20 januari 2018 Van 
10.00 tot 14.00 uur Vellertweg 

14 Beemte Broekland

Vereniging Groei & Bloei afde-
ling Deventer start op 22 en 

24 januari een nieuwe cursus 
bloemschikken voor zowel 

beginners als gevorderden. Zie 
ook www.deventer.groei.nl.

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

14 10 10 86 of 06 51 93 44 38.

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

13456651

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933

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

zaamheden. Timmerwerkplaats, 
kozijnreparaties e.d. Ook 

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

bertpetersbouw.nl
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APK €25,-

Voor al uw reparatie, 
onderhoud, airco en APK

 (ook campers tot 3.500 kg)

Nijverheidsstraat 15a    Twello 
Tel. 06-53791880 

Start Schrijverscafé bij Kunstkring Voorst
TWELLO.- Oud en Nieuw ligt al weer een paar weken achter ons. En in 
die laatste dagen van het jaar gaat het vaak over terugblikken, afsluiten 
en opnieuw beginnen. 

Wat heb je gedaan, wat heb je voor 
een ander betekent? Wat is goed ge-
gaan, wat minder? Wat zijn je nieu-
we plannen? 
Maar al te vaak gaat het ook anders: 
Dan begint het half november al: 
“Wat doe jij met Oud en Nieuw?”. 
Voor de één een signaal voor an-
derhalve maand voorpret, voor de 

ander een bezoeking. Het mooiste 
feest van het jaar móet tenslotte hèt 
mooiste feest van het jaar worden. 
En dan kun je niet het risico lopen 
door op de laatste dag van het jaar: 
1.) alleen te zijn, 2.) op een slecht 
feest te zijn, 3.) een slecht feest te 
géven, 4.) om één uur al in bed te 
liggen of 5.) nuchter te blijven. Dus: 

wat wordt het? En precies dàt is het 
thema van het komende Schrijvers/
Dichterscafé van de Kunstkring: hoe 
je eindigt, en hoe je begint: of te wel: 
‘De ziel van Oud en Nieuw’.

Vrijdag 19 januari, 16.00 - 18.00 uur 
(inloop vanaf 15.00 uur)
Galeriecafé ‘De Statenhoed’, Kunst-
kring Voorst
Dorpsstraat 11a, Twello, toegang gra-
tis
www.kunstkringvoorst.nl 

Concert Kamerkoor de Hoventoon  

WILP.- De kamermuziek is springle-
vend als nooit tevoren! Er zijn veel 
componisten die het aandurven om 
mooie, goed in het gehoor liggende 
stukken voor kamerkoren te schrij-
ven. Kamerkoor de Hoventoon ziet 
het als een uitdaging, en werkt er 
met veel plezier aan,  om ook deze 
nieuwere werken  voor het voetlicht 
te brengen!
Luister eens naar “Alleluia” van 
Eric Whitacre, “Sure on this shi-
ning Night” van Morten Lauridsen 
of  “The Lily and the Rose” van  Bob 

Chilcott,  en laat u raken door deze 
schitterende, meeslepende muziek. 
Het Kamerkoor neemt u graag mee 
op deze muzikale reis langs over-
wegend hedendaagse componisten. 
Naast de hier al genoemde werken 
zingen ze ook stukken van Rutter, 
Copland, Bartok, Fauré en Mozart. 

Veel stukken worden begeleid door 
pianiste Bernadette van Agt. Zij 
zal ook een solo verzorgen. Het ge-
heel staat onder leiding van Katalin 
Szabó. Het concert is op zondag 4 

februari 2018  om 15.00 uur in de 
Dorpskerk in Wilp.
De toegangskaarten voor dit concert 
kosten  15 euro aan de kerk, in de 
voorverkoop 12,50 euro. (te bestel-
len via ons emailadres info.hoven-
toon@gmail.com of via één van de 
leden) Vrienden van De Hoventoon 
betalen 10 euro

De toegangsprijs is inclusief een 
programmaboekje en, tegen inle-
vering van het toegangskaartje, een 
consumptie na afloop.    

Culturele activiteiten Tonden 

TONDEN.- In het buurtschap Ton-
den, buitengebied Brummen, heb-
ben na de zomervakantie een aantal 
culturele activiteiten plaatsgevon-
den. Het begon midden september 
met de tweede TondenTheaterToer 
waarin op vier verschillende loca-
ties korte voorstellingen van een 
half uur plaatsvonden. Het publiek 
zag opera, dans, comedy en een 
voorstelling van A.L. Snijders die 
een aantal zeer korte verhalen voor-
las. 

Vervolgens kwam op zondag 7 janu-
ari de landelijk bekende Toon Telle-
gen naar Tonden. Hij las voor uit ei-
gen werk begeleid door een gitarist. 
Dit succesvolle optreden, dat binnen 

de kortste keren was uitverkocht, 
vond plaats in de woonboerderij van 
de familie Van Laatum aan de Voor-
sterweg. 

Toon Tellegen heeft zijn hielen nog 
maar nauwelijks gelicht of de vol-
gende bijzondere culturele activiteit 
in Tonden staat al weer voor de deur!

Zaterdagavond 3 februari komt na-
melijk de groep ‘Herman in een 
bakje Geitenkwark’ met een come-
dyvoorstelling naar Tonden. Mis-
schien roept de naam van de groep 
wat vreemde associaties op maar 
organisator Vincent Evers geeft aan: 
“We kunnen verzekeren dat het hier 
gaat om een groep die het bezoeken 

meer dan waard is.” Voorzitter van 
de Culturele Stichting Tonden Bob 
Koster vult aan dat er naar wordt ge-
streefd “Ook de wat jongere cultuur-
liefhebbers in Tonden en omstreken 
aan te spreken en daarom willen we 
stimuleren dat mensen op 3 februari 
ook hun kinderen, zeg maar vanaf 
17 jaar mee zullen nemen want dat 
zij ook van de comedy van ‘Herman 
in...’ zullen genieten weten we ze-
ker.”

Kaarten voor dit optreden zijn ver-
krijgbaar via www.cultuurtonden.
nl. De zaal gaat open om 20.00 uur, 
de voorstelling begint een half uur 
later in de voormalige School met de 
Bijbel in Tonden. 

Kinderzegen 
in Martinuskerk 
Twello
TWELLO.- Het goede toewensen: 
dan doen we met mensen waarmee 
we ons verbonden voelen. Zeker 
kinderen, als kwetsbare mensen, 
omringen wij met onze zorg.
Ter gelegenheid van Maria Lichtmis 
(2 februari) houdt de HH. Francis-
cus en Claraparochie op zondag 28 
januari de jaarlijkse kinderzegen, 
om 12.00 uur in de Martinuskerk 
in Twello. In een korte en ontspan-
nen gebedsdienst zal er geluisterd 
worden naar een verhaal, kan men 

een kaars aansteken bij Maria in de 
Mariakapel en kunnen kinderen ge-
zegend worden.
Na afloop is er chocomel, limonade, 
thee en koffie. 

Jaarvergadering Vrouwen van Nu
WELSUM.- Ook de afdeling Welsum 
van de Vrouwen van  Nu is weer aan 
een nieuw,  laten hopen voorspoe-
dig, jaar begonnen. De eerste avond 
is traditie getrouw de jaarvergade-
ring. 

Deze is op 18 januari a.s. en zij be-
ginnen om 19.30 uur. Naast de be-
stuursverkiezing worden de trouwe 
leden gehuldigd, de nieuwe com-
missie bekend gemaakt en Thomas-

vaer en Pieternel lezen het jaarver-
slag. Frank Zuijdweg arbeids- en 
familiemediator gaat in op de vraag 
wat werkt mee aan de kwaliteit van 
je relatie en de sfeer in huis of op je 
werk. Ervaar je voldoende onder-
steuning en zijn er voor jou persoon-
lijk voldoende groeimogelijkheden ? 
De avond is in dorpshuis “de Bon-
gerd” te Welsum. Voor informatie 
kunt U terecht bij Gezien Visch tel:  
0571291866.

Wat te kiezen?
KLARENBEEK.- Op 21 januari 
is er in de protestantse kerk van 
Klarenbeek aan de Woudweg een 
oecumenische dienst met een spe-

ciaal thema. Voorgangers zijn ds. 

Yvette van Neck en Diny Slief. 
Aanvang 10.00 uur.

SCHENKEN VOOR EEN EIGEN 
WONING KAN, MAAR NIET ALTIJD
In 2013 en 2014, tijdens de crisis op de woningmarkt, besloot het kabinet 
dat er tijdelijk 100.000 euro belastingvrij mocht worden geschonken voor een 
eigen woning. Later werd besloten om deze vrijstelling defi nitief op te nemen 
in de wet. Vanaf 1 januari 2017 is het weer mogelijk om belastingvrij een gulle 
gift te doen voor dit doel. Er dient wel aan een aantal vereisten te worden 
voldaan. Diegene aan wie u het bedrag ten behoeve van de eigen woning 
wilt schenken moet tussen 18 en 40 jaar oud zijn of een partner hebben in 
die leeftijd en het geld mag uitsluitend besteed worden aan de eigen woning. 
Een bedrag van 100.800 euro (belastingvrije bedrag in 2018) mag (onder 
meer) worden geschonken ter zake van de verwerving van een eigen woning 
(gedeeltelijke fi nanciering van de koopsom), ten behoeve van verbetering of 
onderhoud eigen woning, ten behoeve van de afkoop van rechten van erfpacht, 
opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning of voor de afl ossing 
van een eigenwoningschuld als bedoeld in art. 3.119a Wet IB 2001. Deze 
schenkingsvrijstelling geldt niet alleen voor een schenking tussen ouders en 
kind, maar ook tussen grootouders en kleinkind, broers en zussen, vrienden 
en kennissen etc. In de aangifte voor de schenkbelasting moet een beroep op 
de vrijstelling worden gedaan. Alleen als sprake is van een eigen woning in de 
zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001 kan een beroep worden gedaan op de 
schenkingsvrijstelling die verband houdt met een woning. De verkrijger moet 
op verzoek van de Belastingdienst aan de hand van documentatie kunnen 
aantonen dat het geschonken bedrag daadwerkelijk door hem is ontvangen en 
in overeenstemming met de gestelde voorwaarden is besteed. Het is daarom 
verstandig om een administratie bij te houden. Een woning kwalifi ceert kort 
gezegd als eigen woning als deze anders dan tijdelijk ter beschikking staat als 
hoofdverblijf op grond van eigendom of op grond van een gebruiksrecht dat 
is verkregen krachtens erfrecht. Een tweede woning of vakantiewoning kan 
niet worden aangemerkt als een eigen woning. Een woning die leeg staat of in 
aanbouw is en dus nog niet als hoofdverblijf van de verkrijger ter beschikking 
staat, kan onder voorwaarden toch worden aangemerkt als eigen woning.

Heeft u al eerder voor een eigen woning geschonken maar een kleiner bedrag 
dan voormelde 100.000 euro of een andere grote schenking gedaan aan uw 
kind? Dan is het volgende voor u van belang! Heeft u in 2013 of 2014 geld 
aan uw kind geschonken voor een eigen woning maar minder dan 100.000 
euro? Dan kunt u helaas niet nog een keer belastingvrij een bedrag voor 
dit doel schenken in aanvulling op het eerder geschonken bedrag om het 
bedrag van 100.000 euro vol te maken. Ouders mogen aan ieder van hun 
kinderen eenmalig belastingvrij ruim 20.000 euro schenken. Het maakt niet 
uit waaraan het kind dit bedrag besteedt. Het kind moet wel op het moment 
van de schenking tussen de 18 en 40 jaar zijn (of een partner hebben in die 
leeftijdscategorie). Heeft u zo’n schenking gedaan in de periode tussen 2010 
en 2014? Dan kunt u niet meer belastingvrij schenken voor de eigen woning 
van uw kind. Heeft u de schenking van rond de 20.000 euro gedaan in het jaar 
2015 of 2016? Dan mag u nog wel een bedrag belastingvrij schenken voor de 
eigen woning van uw kind. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: het 
bedrag dat belastingvrij gegeven kan worden is maximaal 46.984 euro (of 
bij bekendmaking van de defi nitieve wettekst 2018 mogelijk 46.824 euro) en 
moet worden geschonken vóór 1 januari 2019. 

De regels zijn zeer complex. Wij zijn goed op de hoogte van de regels voor 
belastingvrije schenkingen en adviseren u graag over uw mogelijkheden.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

http://www.kunstkringvoorst.nl
mailto:info.hoventoon@gmail.com
mailto:info.hoventoon@gmail.com
http://www.cultuurtonden.nl
http://www.cultuurtonden.nl


Doe mee in de Groene 

wereld van AOC Oost

MBO

VMBO

Toproute
van AOC Oost

www.
aoc-oost.nl

Morgen is groen bij AOC Oost. 

We hebben een groene wereld 

nodig, waarin jij en je omgeving 

goed kunnen leven. Daar zijn veel 

groene handen voor nodig. Nu en 

in de toekomst. Doe je mee? 

VMBO - VMR - MBO
Het Groene Lyceum 
(Deze opleiding start in Twello 
m.i.v. schooljaar 2018-2019)

AOC Oost
Meester Zwiersweg 4

7391 HD Twello

tel. 088 2620800

twello@aoc-oost.nl

Doorlopende
leerroute

van AOC Oost

nog uitwerken!

OPEN
DAGEN26 januari 201815.30 - 20.30 uur27 januari 201810.00 - 12.30 uur

De leerwegen in het vmbo
Als je van de basisschool komt, is 
er meestal al gekozen voor een 
leerweg. Een leerweg geeft de manier 
aan waarop je het beste leert: heel 
praktisch, theoretisch of een beetje 
van beide. Aan het einde van het 
tweede jaar van het vmbo maak je 
een definitieve keuze. We kijken dan 
samen wat het beste bij je past. Bij 
AOC Oost-vmbo kun je kiezen voor: 

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB)
Gemengde leerweg (GL)

AOC Oost heeft locaties in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello

Vraag naar de voorwaarden

OP RAAMDECORATIE & BEHANG
20% KORTING

Actie geldt van 22 januari t/m 3 februari 2018

RegioBank
uitgeroepen tot beste 
bank van Nederland

Bron: Geldgids #7, november 2017, Consumentenbond

Berends & Slump | Bankzaken - Hypotheken - 
Verzekeringen
Duistervoordseweg 49
7391 CB Twello
T 0571 - 27 44 40
E info@berends-slump.nl
I www.berends-slump.nl
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ROMATERWEG 8 TWELLO - WWW.BEAUTYCOL.NL - 06 40 222 681

UNIEK IN DE REGIO

De Purebeau fibroblast 
behandelingen 

ooglidcorrectie zonder snijden of prikken  ooglidcorrectie zonder snijden of prikken  ooglidcorrectie zonder snijden of prikken  

Het enige apparaat met een 
verwisselbare applicator dus 
100% hygiënisch. (ooglidcorrectie 
zonder te snijden of prikken) 
Gratis intake gesprek.
Geschikt voor ogen zowel onder als 
boven, neuslippenplooi, overtollige huid 
voor de oren, bovenliplijnen, kaaklijn, 
hals en decolleté, fronsrimpels, 
voorhoofdsrimpels, slappe 
buikhuid. Kan ook gebruikt 
worden op pigmentvlekken, 
ouderdomswratten, steelwratjes.

1e behandeling kost €425,- in januari & februari

25% korting
 2e behandeling kost €125,- 2/3 jaar houdend resultaat

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal



Pagina  7 Voorster NieuwsWoensdag 17 januari 2018

www.veluwscollege.nl/twello

 Kechs en 
 koolhydraten 
Het is 2018. Een rapper die z’n naam eer aandeed sprak 
op social media nogal respectloos over een stel dames die 
hem een lift hadden gegeven. ‘Kechs’, noemde hij ze. Hoeren. 

Dat sloeg sowieso nergens op, want hij had niet eens voor 
de rit betaald. Hij werd direct geboycot door de organisaties 

van aanstaande popfestivals. Onderzoekers ontdekten intussen 
dat tachtig procent van de rappers vrouwonvriendelijke teksten 

gebruikt. Joh… 
Corpsballetjes en -ballerina’s vernederen nog steeds eerstejaars bij ontgroeningsrituelen. 
What’s new? Voor m’n eerste les na de kerstvakantie kwam ik een leuke Loesje-tekst 
tegen: ‘Ik recycle gewoon mijn goede voornemens van vorig jaar.’ Je zou inderdaad 
denken dat iedereen dat doet, want elke  januari stromen de sportscholen weer vol met 
after oliebolbuikjes, fi etsen frisgemotiveerde ‘stoppers met roken’ naar hun werkplek 
met ex-broodtrommels vol koolhydraatarme twaalfuurtjes en laten we ons door niets 
en niemand meer gek maken. Hoewel… een andere tekst van Loesje was: ‘Begon de 
dag met tien goede voornemens… ze zijn nu al op…’ Een docent als voorbeeld nemen? 
Oké, komt ie: je nam je voor eens wat eerder te gaan slapen. Maar je schrok ervan dat 
je, terwijl je toch in de vakantie al je achterstallige nakijkwerk had weg-gecorrigeerd, 
ook nog moest lésgeven die eerste maandag. Toch maar even wat voorbereiden. Laat 
naar bed. Je nam je voor wat vroeger op te staan in 2018. Dat ging de eerste ochtend 
dus al mis. Met tandenborstel én boterham tussen je tanden geklemd struikel je met 
in één hand een plastic bekertje koffi e en je andere schouder behangen met tassen 
naar je auto en zie je dat het gevroren heeft. Kwartier ruiten krabben. Drie meter 
verder zie je je buurman lachend zijn dekentje van de voorruit pellen en twee tellen 
later met een brandschone voorruit vertrekken. Hij wel. Onderweg voegt de laatste 
sneeuwschuiver (morgen dooit het weer) precies in voor jóuw auto, waardoor je met 
een gangetje van 40 km per uur je reisroute afl egt. Hijgend en struikelend wurm je 
je samen met de laatste leerlingen de dichtvallende schooldeur binnen en hoor je net 
de tweede bel. Je graait in je tas, ziet dat je lokaalsleutel in die ándere tas zit. Thuis. 
Collega met sleutel zoeken. Deur openmaken. Je had je voorgenomen strenger te zijn 
op leerlingen die hun lesboek niet bij zich hebben, maar je ziet dat je zélf je boeken niet 
bij je hebt. Oké, vanaf morgen dan maar. Aan het begin van het tweede lesuur heb je 
alle presentaties en lesschema’s klaarstaan op het digibord. Een stroomstorinkje van 
vijf minuten zorgt ervoor dat alles in het pikzwart geworden scherm verdwijnt. Weg. 
In de pauze ontdek je dat je thuis geen tijd had gehad je koolhydraatarme lunch klaar te 
maken. Je hebt helemaal niets bij je. Geen tijd even naar de supermarkt te lopen, want 
het eerste deel van de pauze moet je surveilleren. Gelukkig zijn er twee collega’s jarig 
geweest in de vakantie. Slagroomtaarten en roomsoezen glimmen je tegemoet. Je propt 
met je handen een soes naar binnen en hakt op gevoel een stuk van de taart. Morgen 
koolhydraatarm. Aan het eind van een veel te lange dag zoek je met trillende vingers 
naar een sigaret. Eentje maar. Morgen maar weer stoppen. Maar dan realiseer je je dat 
je niet eens rookte. Nooit gedaan ook.  Je rijdt naar huis en appt intussen dat je wat later 
bent. Iemand zegt op Facebook wat het woord van 2017 was. Je leest het en vliegt bijna uit 
de bocht. Het woord van 2017 was ‘appongeluk.’ Thuis ligt op de eettafel het maagdelijke 
pasje van de sportschool. Oké, kan nog straks. Eerst even zitten. Je zakt neer op de bank. 
Ergens halverwege het tienuurjournaal schrik je wakker. Naast je op de bank staat een 
halfl eeg bord. Quinoa. Je schijnt ervan te hebben gegeten. Toch nog iets gelukt vandaag. 
Morgen weer een nieuwe dag. Met nieuwe kansen! Boeken mee! Gelukkig nieuwjaar!

Bert Jansen
Docent VC Twello

CV de Lollebroek: Prins Djonny 
nodigt uit voor stamppotbuffet
WILP-ACHTERHOEK.- Carnaval 2018 staat bijna voor de deur en ach-
ter de schermen bij CV de Lollebroek wordt hard gewerkt om er een 
prachtig evenement van te maken. Beginnende op vrijdagavond 9 fe-
bruari, de avond waarop Prins Djonny iedereen uitnodigt om aan te 
schuiven bij het stamppotbuffet.

Prins Djonny de eerste van Kok 
tot aan het vogelhok van de Kie-
vit van CV de Lollebroek kan niet 
wachten. Een nieuwe prins brengt 
nieuwe frisse ideeën met zich mee 
en zo heeft Prins Djonny bedacht 
dat bij een nieuwe opzet van het 
feest in de tent en een vernieuwde 
Narrentempel, ook een speciaal 
openingsspektakel moet komen. 
Na de kindercarnaval (nu ook in 
de feesttent) kan iedereen zich op-
warmen voor het carnavalsweek-
end door middel van een speciale 
“voorgloeiparty”. 

Prins Djonny nodigt iedereen uit 
om samen met hem aan te schui-
ven bij het stamppotbuffet. Het 
start om 18.30 uur in de nieuwe 
sfeervol versierde Narrentempel 
tegenover restaurant Bosgoed.  
Restaurant Bosgoed zal ervoor zor-
gen dat alle buikjes goed gevuld 
worden. 

Er is ook aan de kinderen gedacht. 
Voor hen is er een heerlijk frites-
buffet! Wat deze avond extra bij-
zonder maakt, is dat er maar liefst 
27 oud-prinsen zijn uitgenodigd. 
Prins Djonny is de afgelopen tijd 
druk geweest om deze prinsen van 
de Lollebroek, samen met zijn ad-
judant Nico Straatman. met een 
bezoek te vereren en persoonlijk 
uit te nodigen. Natuurlijk zijn de 
oud-prinsen uit de huidige Raad 
van 11 ook aanwezig. 

Met de aanwezigheid van de 
jeugdraad en een speciaal optre-
den van de majorettes belooft dit 
een mooie avond te worden waar-
bij iedereen met een gevulde buik 
de carnaval goed kan gaan starten. 
Vanaf 20.00 uur die avond zal Ra-

mon Soer de tent verder in feest-
stemming brengen met Hollandse 
feestmuziek en meezingers. Deze 
avond, inclusief eten is voor ie-
dereen toegankelijk! Dan geldt de 
speciale carnavalsaanbieding van 
€10,- voor het stamppotbuffet en 
€4,50 voor het fritesbuffet. U kunt 
zich hiervoor opgeven via de spe-
ciale Lollebroekapp, via de Lolle-
broekleden en natuurlijk via John 
Eggink (Prins Djonny). Vanaf 20.00 
uur kan iedereen geheel gratis mee 
feesten. 

Kindervoorstelling in bibliotheek
BRUMMEN/TWELLO.- Ter gele-
genheid van de Nationale Voor-
leesdagen hebben de Boekensteun 
(Brummen) en de Boekenvrien-
den (Twello) het Theaterduo Kees 
& Koos uitgenodigd in zowel bibli-
otheek Brummen als Twello. 

Zondag 28 januari om 11.00 uur 
wordt de voorstelling ‘’Vlieg ’ns 
vlug over de tijger’’ het eerst in 
Twello gespeeld. Daarna rijdt het 
theater door naar Brummen waar 
om 14.00 uur dezelfde voorstelling 
gegeven wordt. De voorstelling zit 
vol muziek, humor en fantasie en 
bevat heel veel meespeelmomenten. 
(Al mag het jonge publiek natuurlijk 
ook altijd de kat uit de boom kijken). 
De kinderen kunnen na afloop knuf-
felen met de tijger of nog lekker een 
boekje lezen! Een vrolijke meedoe-
voorstelling vol liedjes waarbij nie-
mand stil blijft zitten. Het is een 
theatrale belevenis voor peuters 
en kleuters van bijna 2 tot ruim 5 
jaar en duurt ongeveer een halfuur. 
Donateur Boekenvrienden en Boe-
kensteun €2,-, niet leden €4,-. Graag 
aanmelden via www.bibliotheek-
brummenvoorst.nl

Winnaars tickets Caravana
TWELLO.- Massaal werd er gerea-
geerd op de winactie van het Voor-
ster Nieuws. Tickets voor Caravana 
werden verloot en men kon zich 
aanmelden via e-mail. Uit alle in-
zendingen zijn twee gelukkige prijs-
winnaars van twee tickets voor het 

spektakel gekozen. Familie Boer-
kamp uit Klarenbeek en familie 
Gerritsen uit Twello mogen zich op-
maken voor een heerlijk dagje uit op 
deze inspiratiebeurs. Van harte ge-
feliciteerd namens de redactieleden 
van het Voorster Nieuws!

Waardevol inluidmoment kerkklokken 
TWELLO.- Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een 
is het dat markante gebouw in de stad of het dorp, voor de ander een 
gemeenschap van gelovigen. 

Het is de plek waar men viert en 
rouwt, waar men rust zoekt of tot 
bezinning komt. Waar men geïnspi-
reerd wordt om het goede te zoeken 
of om een kaarsje aan te steken als 
men daar behoefte aan heeft. De plek 
waar men kan ontmoeten. 

We steunen elkaar op belangrijke 
momenten in ons leven, maar staan 
ook voor elkaar klaar op een doodge-
wone doordeweekse dag. 

Die momenten zijn niet in geld te 
vertalen. Maar dat centrale punt 
op belangrijke momenten moet wel 
onderhouden worden. De kerk kost 
geld. De erediensten, de vele activi-
teiten, de verwarming, de verlich-
ting, personeelskosten, pastorale 
en missionaire projecten – het zijn 
kosten die gemaakt worden om de 
kerkdeuren open te houden, en men 
welkom te heten. De landelijke actie 
Kerkbalans doet al sinds 1973 jaar-
lijks een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een 
financiële bijdrage. Wij willen toch 

allemaal het kerkgebouw behouden!
Deze actie loopt van 20 januari t/m 
1 februari 

Vrijwilligers 
Kerkbalans is voor vrijwilligers niet 
altijd de meest gemakkelijke actie. 
Komende week zal bij de gemeen-
teleden en parochianen weer de 
envelop met informatie over deze 

actie worden bezorgd. Werk mee en 
geef gul. Waarom Twello Kerkbalans 
inluidt: Met het inluidmoment wor-
den alle betrokkenen enthousiast ge-
maakt over wat de kerk kan beteke-
nen. Niet alleen voor de kerkleden 
maar ook voor de buurt, wijk of stad. 

Een mooie motivatie voor Kerkba-
lans! Om samen stil te staan bij de 
positie van de kerk in de maatschap-
pij, te vieren dat we er zijn voor zo-
velen. 

Zeer geslaagde open opkomsten scouting 
Gelre Groep Twello
TWELLO.- Afgelopen week waren er open opkomsten bij scouting Gelre 
Groep in Twello. Bij alle speltakken stonden de deuren open. Kinderen  
van 5 – 7 jaar konden meespelen met de Bever-groep, alle kinderen van 
7 – 11 jaar waren welkom bij de beide Welpen-groepen en de jeugd van 
11 – 14 kon meedoen met beide Scouts-groepen  konden zo zelf ervaren 
hoe leuk scouting is. 

De Bevers leefden in de oertijd. De 
kinderen gingen eerst zelf groente 
zoeken en verwerken en hebben 
vervolgens zelf soep gemaakt. Daar-
na hebben ze als echte holbewoners 
muurschilderingen gemaakt, wel-
iswaar niet op een muur, maar op 
hout. En vervolgens nog diverse leu-
ke spellen. De Shantiwelpen (meis-
jesgroep) hebben maskers gemaakt 
door eerst de vorm van het hoofd 

te maken met aluminiumfolie, daar 
snippers krantenpapier op te plak-
ken met zelfgemaakte lijm (bloem, 
water en zout). Daarna hebben ze 
nog heerlijk buiten Hollandse Leeu-
wen gespeeld. 

De Zamiwelpen (gemengde groep)
deden het slingerslampamper-spel, 
knoopten sleutelhangers en bakten 
stokbrood. De Scouts waren creatief 

bezig door 2 torens te bouwen van 
saté-stokjes en hiertussen een brug 
te maken van spaghetti, spekjes en 
papier. Toen dit klaar was moest een 
pot zou op de brug kunnen staan. 
Dat was een pittige opdracht.

Meer weten?
Kom gerust eens vrijblijvend ken-
nismaken bij ons clubhuis aan de 
Stinzenlaan 80 in Twello. De diver-
se mogelijkheden kunt u bekijken 
op www.gelregroep.nl Ook  kunt u 
contact opnemen met het secretari-
aat via  06 – 16 37 72 25. Op de fa-
cebookpagina www.facebook.com/
scoutingtwello leest u de laatste 
nieuwtjes. 

Vrouwen van Nu
WILP.- Vrouwen van Nu afde-
ling Wilp bestaat dit jaar alweer 
72 jaar. Op donderdag 18 januari 
is er weer een afdelingsavond in 
dorpshuis De Pompe vanaf 19.45 
uur. Na de jaarvergadering is Jaap 
Bakker uit Urk gastspreker. Het 

onderwerp van zijn lezing is: ‘Een 
wandeling door de geschiedenis 
van Urk’. De diaserie toont de ge-
schiedenis van de afsluiting van 
de Zuiderzee, de klederdracht, de 
tradities en gewoonten. Nostalgi-
sche beelden van het interieur van 

de huisjes, de wasdag, de winkel-
tjes en het isolement in de winter. 
Het verhaal is doorspekt van hu-
moristische anekdotes. 

U kunt altijd een avond bijwonen 
om te kijken of het iets voor u is. 

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.gelregroep.nl
http://www.facebook.com/scoutingtwello
http://www.facebook.com/scoutingtwello
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Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

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

Diner aan huis in de
gemeente Voorst

vanaf €8,00

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

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

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Prei héél kilo  0.89

IJsbergsla   0.79

Mandarijnen  20 stuks  2.99

  
500 gram 0.89

Vers Gesneden 

Volop wintersoepen in diepvries.

V rs Vers Ge
Rode Kool

Nu nog zoute snijbonen uit eigen inmaak!

Er zijn weer Creta sinaasappelen. 
Kom proeven in de winkel!

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

Eerst naar Bonhof...

Diverse machines!
Shovel

Schaarhoogwerker
Aanhangwagen hoogwerker

Autohoogwerker
Springkussen

Rolsteiger
Minikraan

TE HUUR

Professionele

machines ook voor

PARTICULIEREN

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

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

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl
Beukenhaag, Laurier, Coniferen, 

Taxus, Bosplantsoen, enz.  
www.kwekerijhetveld.nl, 

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

PUNTJES

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

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 06-

51607885 Twello.

Gaan jullie trouwen? Ik leg 
jullie herinnering graag blijvend 
vast op video!Voor meer info: 

www.jahra.nl

Goede voornemens? Meld je 
aan, sport gratis tot 1 febr. 

Pilates, jong en oud, dames en 
heren. Donderdag 19.30 - 20.30 
uur, Nijbroek. Info: 0613560822

Schuur-en boedelverkoop. 
Zaterdag 20 januari 2018. Van 
10.00 tot 14.00 uur. Vellertweg 

14 Beemte Broekland

PVC MATERIAALSTRAATKOLK

VSV Koppelstraat 4 TWELLO • 0571 794 514

STUNTZAAK.NLU kent ons van

Wij zijn leverancier van de Gemeente Voorst 
HWA afkoppelbijdrage

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

het bij u halen. Eventueel 
tegen kleine vergoeding. Tel 

06-14101933
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Nieuwjaarsconcert Slanina Cesta Musikanten 

Zijactief
DE VECHT.- De jaarvergadering 
bij Zijactief de Vecht staat gepland 
op 24 januari waar o.a. plaats is 
voor een Meditatief moment door 
Pastoor Daggenvoorde.

Verder zijn er de gebruikelijke ver-
schillende verslagen en bestuurs-
verkiezing. Willy Kers is aftredend. 
Voelt iemand zich geroepen om haar 
plaats in te nemen dan horen we 
dat graag. In dit officiële gedeelte zit 
nog een verrassingselement. Na de 
pauze komt Samir Maglajlic. In 1995 
vluchtte Samir met zijn zwangere 
vrouw vanuit Bosnië-Hercegovina 
naar Nederland. Inmiddels werkt 
hij op een basisschool en in 2015 
verscheen zijn boek “Nederland 
door de ogen van een vluchteling”. 
De opbrengst komt ten goede aan 
de Kinderafdeling van het Deven-
ter Ziekenhuis. “Ik wil met dit boek 
geen geld verdienen maar Neder-
land bedanken dat ik hier mag wo-
nen”, zo is zijn uitspraak. Het boek 
kost € 9.90 en is deze avond te koop. 
De avond begint om 20.00 uur en 
de koffie/thee met oliebol staat om 
19.30 uur klaar. 
Locatie de Groot. Introducees zijn 
welkom.

‘t Olde Geveltje – 200 jaar
TWELLO.- Een bijzondere toevalligheid is dat het pand aan de Dorps-
straat 6 even oud blijkt te zijn als de in 1818 geïnstalleerde nieuwe ge-
meente Voorst in het toenmalige hotel Enter. In 1984 ging het monumen-
tale pand als ‘t Olde Geveltje door het leven toen Christien ten Dam haar 
antiekwinkel opende, nu bijna 35 jaar geleden. In deze jaren is het pand 
diverse keren verbouwd en uitgebreid waardoor de winkel maar liefst 20 
meter diep is geworden. 
Een goede reden om op 1 januari j.l. haar winkel open te stellen en 
Christien ongeveer 600 belangstellenden mocht ontvangen die haar uit-
gebreide collectie aan meubels, porcelein, zilver, sieraden, lampen en 
vele reproartikelen konden bekijken. Een geweldige middag voor heel 
veel bezoekers die verrast werden door het grote en veelzijdige aanbod 
die Christien in haar fraaie winkel verkoopt.

“Nee, ik weet niet hoeveel problemen ik heb want rekenen is er een van, 
maar daar zijn rekenmachines voor, maar ik kan daar ook niet mee omgaan..”

“AANTAL PROBLEMEN”

Overal bomen
Half januari, het is wat guur, maar echt winter wil het maar niet 
worden. Na een hevige maar korte sneeuw periode in december is 
het vooral erg nat. De kerstboom is al weer even uit onze woonka-
mer verdwenen.  De kerstverlichting in de tuin is nu uit, alleen de 
lampjes moet ik nog wel even opruimen. Toen we hier zo’n 1250 
jaar geleden met het Christendom te maken kregen, waren we onze 
goden in de donkere eikenbossen aan het vereren. In plaats van in 
een stenen gebouw. Hoewel het gebruik om eiken te vereren tot op 
de dag van vandaag nog steeds voorkomt, al dan niet bewust. Kapel-
letjes staan nog bijna altijd bij een eik.  Ik moet er trouwens wel aan 
toevoegen dat vooral tijdens de reformatie talloze heilige bomen ge-
sneuveld zijn. Ik las zelfs ergens dat de echte kerstening pas tijdens 
deze periode plaatsvond, en dat het daarvoor erg oppervlakkig was, 
en de oude gebruiken eigenlijk belangrijker gevonden werden.

Dit hele gebeuren ligt inmiddels al weer ver achter ons, en de be-
tekenis van bomen is bij velen al helemaal niet meer bekend. Het 
zal u als trouwe lezer vast wel zijn op gevallen dat ik een meer dan 
gemiddelde interesse heb in planten en dieren. Maar vooral voor de 
eik heb ik een enorm zwak. Net als bij onze verre voorouders voel ik 
bij deze boom iets magisch. En dan vooral bij een oude vrij staande 
boom waarbij de takken bijna de grond raken. Iets wat in ons land 
bijna niet voorkomt, landbouwmachines worden steeds groter en 
hoger. En als er te veel groen over de randen van de weilanden hangt, 
dan wordt er door middel van luchtfoto’s bepaald dat het bruikbare 
perceel dus kleiner is, en dus minder meetelt voor de mest boekhou-
ding etc.
Allemaal problemen waar ik als niet boer, niet mee te maken heb. 
En elk initiatief om meer bomen aan te planten juich ik dan ook van 
harte toe. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Zoals bekend ben ik niet altijd even gelukkig met alles wat er in ons 
gemeentehuis zoal wordt besloten.

Maar gelukkig zijn er ook uitzonderingen.  Al weer heel wat jaren is 
men bij onze gemeente druk om het wat groener te maken allemaal. 
Ik kan het mis hebben, maar volgens mij was oud wethouder Jan van 
Muyden hier een belangrijke schakel in.

Wij als inwoners konden ons opgeven voor een gratis boom, bij ons 
thuis heeft mijn vrouw ook een mooie boom uitgezocht.  Deze week 
is onze gemeente 400 bomen rijker, donderdag worden ze rondge-
bracht las ik.
Het is wel niet zo goed voor de zonnepanelen, maar tegen de tijd dat 
deze bomen groot zijn, zijn er misschien wel weer andere energie-
bronnen.  Of moet het oude plan voor een zonnebos op Bussloo weer 
uit de kast worden gehaald?  Zonnepanelen in de vorm van een bos? 
Een aantal jaren geleden mocht het niet, paste niet in het landschap 
etc.  Wij zijn thuis in ieder geval blij met een echte boom.

Als je goed op let zie je overal bomen om je heen, en ook in dit blad.  
Zo viel me het nieuwe logo op van ons notariskantoor. 
Een logo waar ik blij van word, een logo met een boom, een citrus-
boom. Een boom die ook heel goed past bij het fraaie kantoorpand.
In het voorjaar kan de citrusboom weer naar buiten. Met voldoende 
water, organische mest en een zonnige beschutte plek gaat ook deze 
boom een voorspoedige toekomst tegemoet, net als hopelijk al die 
400 bomen die deze week worden geplant in onze gemeente.

Ik wens u het beste voor u en de uwen.
Derk van Eext

Waterrijke wandeling ScoutingVoorst

VOORST.- De Nieuwjaarswandeling 
van de Hélène H. Wilkensgroep, een 
mooie traditie die al sinds 1981 be-
staat. Dit jaar liepen op 14 januari 
ruim 90 wandelaars een “waterrijke” 
tocht van  4 of 8 km met onderweg 

hier en daar drassige paden maar 
ook adembenemende uitzichten op 
de ondergelopen uiterwaarden langs 
de IJssel. Twee mooie routes met 
dank aan welpenvaders Marc Dael-
mans en Bas Strijker. Met prachtig 

wandelweer,  koffie, thee en warme 
chocolademelk tijdens de wande-
ling en snert en broodjes hamburger 
na afloop, was het een zeer geslaagd 
evenement. De Explorers hebben 
samen met José de Weerd de organi-
satie rondom het gebeuren voor hun 
rekening genomen. De opbrengst van 
deze Nieuwjaarswandeling wordt 
gebruikt voor het Explorer-zomer-
kamp 2018, bestemming buitenland 
(nog nader te bepalen). Of José dan 
ook mee gaat? We gaan het horen… 
Ook volgend weekend is er rumoer 
in en om het clubhuis van Scouting 
Voorst. Dan hebben de Welpen een 
minikamp. Voor meer informatie 
over onze actieve groep: mail naar 
info@scoutingvoorst.nl 

VOORST.- De Slanina-Cesta Musikanten uit Voorst organiseren zondag 
28 januari weer een traditioneel Nieuwjaarsconcert in het Dorpshuis in 
Voorst. Inmiddels is dit het zesde jaar sinds de oprichting van de kapel 
in 2010 en houdt iedereen rekening met deze laatste zondagmiddag in 
januari. Het is feest in het Dorpshuis als de Voorster muzikanten weer 
een groots Nieuwjaarsconcert geven.

Gastartiesten
Naast het eigen optreden van de Sla-
nina-Cesta Musikanten, zijn er weer 
een aantal gastartiesten uitgenodigd. 
Dit jaar zijn natuurlijk weer van de 
partij het harmonica duo Annie en 
Marie. De muziek van beide dames 
zal als een rode draad door het gehele 
muziekprogramma lopen. Als tweede 
artiest is uitgenodigd het vrouwen-
koor Chic&Shanty. Dit koor komt uit 
Brummen  en staat onder leiding van 
dirigent Merel Harkink uit Zutphen. 
Het motto van dit vrouwenkoor is 
lekker zingen (tot wel 4-stemmig), 
een juiste uitstraling hebben en voor-
al veel gezelligheid. Als afsluiting 

van de middag is er een gezamenlijk 
optreden van alle deelnemers. Dit be-
looft dus een verrassende muzikale 
middag te worden.

Toegangskaarten
Wie deze muzikale middag wil bij-
wonen heeft een entreekaart nodig. 
Een kaartje kost 6 euro en deze zijn 

in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Bakkerij Bril aan de Rijksstraatweg 
24 te Voorst, het Dorpshuis aan 
de Schoolstraat 14 te Voorst en bij 
boekhandel Oonk aan de Stations-
straat 4 te Twello. Natuurlijk zijn er 
ook kaarten aan de zaal verkrijgbaar, 
maar let op: in beperkt aantal. Wees 
er dus vroeg bij. Het nieuwjaarscon-
cert is op zondag 28 januari in de 
grote zaal van het Dorpshuis aan de 
Schoolstraat 14 te Voorst. Het con-
cert begint om 14.00 uur. Om 13.30 
uur is de zaal open voor publiek. 
Rondom het Dorpshuis is voldoende 
ruimte om gratis te parkeren. 

Zorgzaam Scheiden 
is er voor iedereen
Een standaard scheiding bestaat niet. 
Steeds vaker horen wij dat mensen hulp 
nodig hebben met hun scheiding. Dat zij 
het graag netjes met elkaar willen afron-
den. Echter helaas worden er regelmatig 
stellen geweigerd. Scheidingsbemidde-
laars die aangeven dat ze ‘een te moeilijke 
casus’ zijn. Wij zijn hiervan geschrokken. 
Dit is iets wat wij nooit zullen zeggen.

Ook mensen die ons bellen waarvan de man PTSS heeft, helpen wij. Of 
mensen die een zoon met autisme hebben, waar extra aandacht voor 
nodig is. Of misschien een dochter hebben met ADHD en er geen goede 
verstandhouding meer is met haar vader of moeder. Het is inderdaad ge-
compliceerd. Echter kan dit toch niet betekenen dat zij geen recht heb-
ben op goede hulp met het afwikkelen van hun scheiding?

Wij helpen. Hoe moeilijk de situatie ook lijkt. We komen er altijd uit. Soms 
moeten we daarvoor extra hard werken of misschien meer uren maken 
dan gemiddeld. Uiteindelijk komen we er.

Wij gaan zelfs nog een stap verder. Mensen die denken dat zij niet kunnen 
scheiden, omdat zij hier geen geld voor hebben, zullen wij de scheiding 
gratis voor regelen. De eigen bijdrage welke andere organisaties vragen, 
zullen wij op ons nemen. Kijk voor de voorwaarden op onze website.

Door onze expertise op het vlak van PTSS, Autisme, ADHD en gezinspro-
blematiek, in te zetten bij het afwikkelen van de scheiding, kunnen wij de 
het ouderschapsplan en convenant zodanig opstellen dat deze uitvoer-
baar is en duurzaam.

Naast het begeleiden van de volledige scheiding, hebben wij speci� eke 
aandacht voor de kinderen. Zo organiseren wij ieder jaar een kosteloos 
zomerkamp voor kinderen van gescheiden ouders en een Sport- en Spel 
dag. 

Voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek kunt u mailen 
naar contact@zorgzaamscheiden.nl of bellen naar 085-1301811. 

www.zorgzaamscheiden.nl  -  contact@zorgzaamscheiden.nl
Myrthe van der Zanden Scheidingsbemiddelaar/Gezinstherapeut 

Jeremy Otter Scheidingsbemiddelaar/MfN registermediator



VERBOUWINGS
OPRUIMING
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Regenkleding - Schoenen  
Helmen - Verlichting - Tassen  
Fietskleding - Banden - etc.

VERBOUWINGS
OPRUIMING
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OPRUIMINGVERBOUWINGS
OPRUIMING
VERBOUWINGS
OPRUIMING

10% KORTING OP ALLE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES (*)

10% KORTING OP ALLE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES (*)

I.V.M.  DE VERBOUWINGSOVERLAST KRIJGT U OP ALLE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES  
10% KORTING M.U.V. ONDERDELEN DIE BESTELD MOETEN WORDEN, ONDERDELEN 

DIE GEBRUIKT WORDEN VOOR REPARATIE EN  LOPENDE AANBIEDINGEN. 
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aardappelen 

 zoals aardappelen bedoeld zijn 
Parel, Frieslander, Surprise, Raja, Pimpernel 

7x24u Pieperkast voor kleinverpakking 
5 kg voor €4,- / 10 kg voor €7,- 

op vrijdag en zaterdag: 25 kg voor € 15,-- 
Aktie: Frieslander 2e zak 25kg gratis op=op 

de BLEKENBRINK 
Oudhuizerstraat 9 
Klarenbeek 
055 – 301 1875 
www.blekenbrink.nl 

 
 

grindengrond.nl

Voor al uw 
GRIND, SPLIT 

en GROND

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

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

70-Tons weegbrug

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

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, ONDERHOUD 

EN REPARATIE

Pijnappel
ScootMeer dan 20 verschillende typen 

scootmobielen uit voorraad
leverbaar vanaf €895,-

Ruime parkeergelegenheid

Kijk ook eens op: 
www.scoot.nu

Meer dan 20 verschillende typen 

Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.Scootmobielen

HOOG TIJD 
VOOR DE 
BUITENBOEL

ACTIEFOLDER Aanbiedingen Folder week 16-17. Model- en prijswijzigingen, alsmede druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen in Euro’s en incl. 
BTW. Folderaanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 27 april 2013, zolang de voorraad strekt. Tenzij anders vermeld zijn de genoemde 
kortingen en verwijderings bijdragen in de prijzen verwerkt. Uitsluitend normale hoeveelheden voor particulier gebruik; niet voor handelaren  
en/of wederverkopers. Op al onze leveringen aan consumenten zijn de algemene voorwaarden van de doe-het-zelf branche van toepassing.  
Je vindt de voorwaarden in de bouwmarkt en op www.multimate.nl

DEZE FOLDER IS GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

MET MEER DAN 80 VESTIGINGEN, DUS ALTIJD 1 IN DE BUURT
KIJK VOOR DE ADRESSEN, ACTUELE OPENINGSTIJDEN EN KOOPZONDAGEN OP WWW.MULTIMATE.NL

A
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KORTING

40%

INCLUSIEF
TERRASREINIGER

T-RACER 250

MAKKIE
MET ONZE 
VELGENWASBORSTEL 
29.95 24.95

A

199.95

159.95

Week 16-17

KORTING

20%

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE
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HOGEDRUKREINIGER 
K3.150MD 
1.600 watt. 360 liter/per uur.  

Werkdruk 20-120 bar. 

OPVOUWBARE TAFEL
Afmeting 182 x 74 x 74 cm.

14.95

8.95

43.95

MET MULTIPAS

69.95 48.95

VLAGGENSET
Nederlandse vlag 100 x 150 cm. 

Houten vlaggenstok van 2 meter 

met oranje knop en kunststof 

houder. Exclusief wimpel.

Scan de QR-code of ga naar 
www.debestefolder.nl/multimate

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de organisator 

van Beste Folder Awards

Scan de QR-code of ga naar 
debestefolde nl/multi te

STEM OP DE 
MULTIMATE FOLDERS 
en maak kans op een iPad

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VR
OEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES*ÉN EEN GRATIS SNELLE JELLE 
KRUIDKOEK

*Voorwaarden Op zaterdag 8 september 2012 krijg je van 8.00 tot 10.00 uur 20% korting op het hele assortiment. Met uitzondering 

van de lopende acties (waaronder folderaanbiedingen), bodemprijsartikelen, uurlonen van klus- en montagediensten, 

cadeaubonnen, verhuurartikelen, Velux dakramen, brandstofproducten (Zibro Kamin), 

reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.

ALLEEN ZATERDAG 8 SEPT. VAN 8 TOT 10 UUR

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

VERKOOP &
VERHUUR

MultiOne
vanaf 
€ 100,- per dag /
€ 400,- per week

www.multioneservice.nl
Mechanisatie Service Veluwe BV • Koppelstraat 4 • Twello • 0571 794515
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Voor opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws BV
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

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

Aanleveren redactie

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

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

KLARENBEEK
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

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

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

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

Acquisitie
Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

Klachten 
over bezorging:
All-Inn verspreidingen 

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

Jan Wessels, Veronique Groothuis, 
Jürgen Wolff van Wülfing, Willy Gooiker, 
Margret Suelmann, Bert van de Zedde en 

Ramón Arcos Aguilera

www.cdavoorst.nl

Ik ben Willy Gooiker. 
Ik ben altijd boer geweest. 
We hebben het bedrijf gangbaar gerund en 
later ook biologisch. Ik ben ervan overtuigd 
dat we naar een duurzame samenleving 
moeten. Ik ben dan ook erg blij met de 
steun die de gemeente geeft aan burgers 
om hun woning energiezuinig te maken. 
Ik ben ook voorstander van het 
verbeteren van het fietspadensysteem in de 
regio waardoor ouderen veilig met de fiets 
kunnen recreëren. Ik zou graag een beleid 
zien van de gemeente Voorst hoe de 
doelstellingen om energieneutraal te 
worden gerealiseerd kunnen worden. 
Als persoon kun je niets, als partij iets 
meer, als samenleving moeten we het doen.

Zonnebloem blij verrast door “Emballage Aktie”
WILP/VOORST.- Afgelopen week 
heeft Anneke Weijenberg, afgevaar-
digde van de Zonnebloem afdeling 
Wilp-Voorst, een bedrag van 201,10 
euro van Supermarkt Albert Heijn te 
Twello in ontvangst mogen nemen. 
Dit bedrag is tot stand gekomen 
doordat vele klanten hebben deel-
genomen aan de “Emballage Aktie” 
en de tegoedbonnen in de maand 
december in de emballagezuil heb-
ben gedaan. Het totaal bedrag van 
de tegoedbonnen kwam geheel ten 
goede aan de Zonnebloem afdeling 
Wilp-Voorst. Langs deze weg willen 

Schakel ons in!

Nog geen goede voornemens 
voor 2018?

wij iedereen bedanken die meege-
holpen heeft om deze actie tot een 
groot succes te maken voor de Zon-
nebloem afdeling Wilp-Voorst.
Tevens willen wij alle andere spon-
soren bedanken die de Zonnebloem 
afdeling Wilp-Voorst het afgelopen 
jaar financieel hebben ondersteund. 
Dit zijn: Klein Hekkelder veevoeders 
te Voorst, Museumboerderij De Krib-
be te Wilp, Bakker Gerrits te Wilp, 
Ribhouse Texas te Voorst, Speelpa-
radijs Pannenkoekenhuis te Voorst, 
Bosgoed Mengvoeders te Wilp Ach-
terhoek en De Zonnegaard te Voorst.

Voorster Nieuws verrast door de Beele
TWELLO.- Afgelopen maandag 
werden de redactieleden van het 
Voorster Nieuws verrast met een 
prachtig schilderij, gemaakt door 
kinderen van de Beele. Dit uit dank 
voor het plaatsen van artikelen. 
Corine de Haas kwam het schilde-

rij overhandigen aan Michel van 
den Hengel. Leuk detail: de kleine 
propjes, geplaatst op het schilde-
rij zijn allemaal stukjes Voorster 
Nieuws. Enorm creatief van de kin-
deren en het schilderij krijgt een 
mooi plekje.

Stuifmeel
In het voorjaar produceren bomen en bloeiende grassen bij warm, zon-
nig weer en een lage luchtvochtigheid veel stuifmeel.
Stuifmeelkorrels, ook wel pollen genaamd, afkomstig van dennen, ber-
ken, sparren en andere coniferen kunnen bij een krachtige wind afstan-
den afleggen van honderden kilometers. Wanneer de wind in de nacht 
gaat liggen, valt het stuifmeel op het aardoppervlak. Hier wordt het als 
een duStuifmeel wordt vaak aangezien voor zand of saharastof. Het is 
vooral goed zichtbaar op tuinmeubilair en auto’s. De hoeveelheden zijn 
groot. Op een schuin liggend tuimelraam met een oppervlak van één 
vierkante meter komen onder gunstige omstandigheden naar schatting 
meer dan een miljard stuifmeelkorrels terecht. Deze zijn voornamelijk 
afkomstig van de den, spar en berk. 
Hooikoorts
Veel stuifmeel komt ook van grassen, die in het voorjaar in bloei komen. 
Dat stuifmeel kan bij inademing aanleiding geven tot verschijnselen van 
hooikoorts, zoals niezen of tranende ogen.

Stuifmeel in de lucht
Vooral in of na een periode met zonnig en droog weer zit er veel stuif-
meel in de lucht. Een oostenwind kan met stuifmeel beladen lucht aan-
voeren uit Centraal- en Oost-Europa. Hier groeien veel bomen die later 
bloeien dan in ons land. Verder waait er door een droge oostenwind veel 
stuifmeel op van de grond. 

Storm op donderdag?
Ik kan nu nog niet zeggen hoe de storm donderdag zal uitpakken.
Alles is afhankelijk van hoe het lagedrukgebied over ons land gaat sche-
ren. Ook is het afwachten of we regen of sneeuw krijgen op de donder-
dag .De temperatuur zal in de regen uitkomen op 7graden.hebben we 
sneeuw dan zal het 2 tot 3 graden zijn.
Vrijdag als het lagedrukgebied naar het oosten is verdwenen komen we 
weer in polaire lucht met sneeuwbuien bij 4 graden als maximum.
Zaterdag  sneeuw en regenbuien bij  4 graden.
Zondag vallen er meest sneeuwbuien bij dan  nog 3 graden.

Mark Wolvenne
Terwolde

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/saharazand


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

Gemeentelijke informatie

www.voorst.nl

in voorst
verbouwen

gemeenteraad

 Ronde-tafelgesprekken maandag 22 januari 2018

Op maandag 22 januari 2018 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. 
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde 
onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter 
voorbereiding van de raadsvergadering van 5 februari 2018.

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

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 Maandag 22 januari 19.30 uur (raadzaal) 

1. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor pluimvee- en constructiebe-
drijf aan de Bekendijk 3 Terwolde
De eigenaar van het perceel aan de Bekendijk 3 in Terwolde heeft een omgevings-
vergunning aangevraagd voor zijn pluimvee- en constructiebedrijf. Door deze 
omgevingsvergunning moet de bouw van vier nieuwe pluimveestallen met meer 
dieren en het verplaatsen van de constructiewerkplaats op het perceel mogelijk 
worden. De ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Buiten-
gebied en daarom heeft het college een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) 
nodig van de raad. Pas als de raad een ontwerp-vvgb afgeeft voor dit plan, kan 
het college de procedure voortzetten.

2. Prestatieafspraken IJsseldal Wonen 2018, Kwalitatieve en kwantitatieve rap-
portage uitvoeringsagenda Woonvisie en Prestatieafspraken Habion en Woonzorg 
Nederland
Het college geeft hiermee een overzicht van de stand van zaken van de presta-
tieafspraken voor 2017 met IJsseldal Wonen en de Huurdersbelangenvereniging. 
De afspraken voor 2018 borduren grotendeels voort op de afspraken voor 2017. 
De prestatieafspraken gaan onder meer over betaalbaar- en beschikbaarheid van 
woningen, nieuwbouw van sociale huurwoningen, huisvesting van specifi eke 
doelgroepen en verduurzaming van het woningbezit. Ook de meerjarige presta-
tieafspraken met de landelijke partijen Habion en Woonzorg zijn bijgevoegd.
In de rapportage uitvoeringsagenda biedt het college een overzicht van de feiten 
en cijfers op het gebied van woningbouw en wordt de raad geïnformeerd over het 
rapport ‘Woonvoorkeuren van jongeren in de gemeente Voorst’.

 Maandag 22 januari 19.30 uur (trouwzaal)

1. Klanttevredenheidsonderzoek Tribuut Belastingsamenwerking
Het college meldt dat Tribuut op het punt van de klanttevredenheid een voldoen-
de tot een ruime voldoende scoort; voor e-mail contacten scoort Tribuut het cijfer 
6,0 en voor telefonische contacten scoort Tribuut het cijfer 7,2. Omdat de afge-
sproken norm voor 2017 is gesteld op het cijfer 6,5 voldoet de klanttevreden-
heidscore van Tribuut, met een gemiddelde van 6,6 aan die norm. Tribuut ziet in 
de uitkomsten van het onderzoek voldoende aanknopingspunten om daarmee 
verder aan de slag te gaan.

2. Beantwoording vragen Omgevingsagenda 2.0 Cleantech Regio
In september 2016 is de Omgevingsagenda 2.0 van de Cleantech Regio behan-
deld in de Raad. Na die bespreking waren 2 vragen niet beantwoord. Het college 
beantwoordt deze vragen nu met tussentijdse resultaten die de regio in oktober 
aan het Dagelijks Bestuur van de regio heeft gegeven, met aanvullende specifi eke 
informatie voor Voorst.

3. Uitgangspuntennota 2019 GGD Noord en Oost Gelderland
Het Dagelijks Bestuur van de GGD-NOG is verplicht de algemene fi nanciële en 
beleidsmatige kaders voor 2019 in de Uitgangspuntennota te sturen aan de ge-
meenteraden van de 22 deelnemende gemeenten, met de vraag om hierop te 
reageren. Het doel is het mogelijk maken van tijdige sturing over de GGD-NOG 
begroting 2019. De kernboodschap: het bestaande beleid wordt voortgezet, in 
afwachting van de nieuwe bestuursagenda voor de periode 2018-2022.

4. Decentrale Regelgeving en Offi  ciële Publicaties (DROP) en Verordening elek-
tronische kennisgeving gemeente Voorst
Al geruime tijd werkt de gemeente Voorst aan een verdere digitalisering van ge-
meentelijke bekendmakingen van besluiten. De gemeente sluit aan op de zoge-
naamde ‘DROP’, Decentrale Regelgeving en Offi  ciële Publicaties. Het gaat om een 
landelijke digitale voorziening die is gemaakt om onder andere overheidsbeslui-
ten bekend te maken (via de landelijke website www.overheid.nl). De gemeente 
Voorst is in december 2017 op DROP aangesloten. Het is daarbij nodig dat de raad 
een ‘Verordening elektronische kennisgeving’ vaststelt. 

 Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen. U kunt deze ook inzien via voorst.
raadsinformatie.nl of via de (gratis) App Politiek Portaal Pu-
blieksapplicatie.

In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de 
stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:

22 januari 19.30 uur  Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis in Twello
5 februari 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis in Twello

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

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette Jansen 0571-27 92 17. 
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens 
vindt u op: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden en hieronder:
  Edo Horstman, fractievoorzitter Gemeente Belangen, 
 e.horstman@voorst.nl / 06-29 16 24 68
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, 
 r.kooij@voorst.nl / 06-55 33 52 72
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, 
 b.vandezedde@voorst.nl / 06-53 67 85 62
  Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, 
 e.nobel@voorst.nl / 0571-29 22 13
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl

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

Electric Experience dag op 20 januari

Op zaterdag 20 januari organiseert de Stichting Oost Nederland 
Elektrisch van 10.00 tot 15.00 uur in het Noorderhavenkwartier te 
Zutphen de emovia Electric Experience dag. 

Tijdens deze dag kunnen inwoners van Oost-Nederland betrouw-
bare informatie halen over elec trisch rijden en zelfs in allerlei ver-
schillende 100% elektrische automodellen proefrijden. De toegang 
is gratis. 

Meer informatie: www.voorst.nl

Gemeentearchief 
gesloten op 
22 en 29 januari

De studiezaal van het gemeen-
tearchief wordt verbouwd. 

Daarom is de studiezaal geslo-
ten op maandag 22 en maandag 
29 januari.  
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Heeringstraat 4 in Wilp Schuurfeest op 17 maart 2018 van 20 - 1 uur Besluit genomen* BW-2018-0002

Lathmerweg 4 in Wilp Bazar met rommel- en boekenmarkt op 8 
april 2018 van 11 - 17 uur

Besluit genomen* BW-2017-0255

Drank- en Horecawet

Zuiderlaan 7 in Twello Vergunningverlening Ontwerp Z-17-04243_2018-01024

Omgevingsvergunning

Aronskelk, kavel 9/fase 12 (kad. TLO B 9190) in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2017-1162

Bonenakker 42, 48, 49, 53, 61, 66 en 74 in Twello Meerwerk diverse woningen Vergunning verleend* SXO-2017-1058

Broodakker, kavel 19/fase 4 (kad. Voorst S 876) in 
Twello

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2017-1166

Burgemeester van der Feltzweg 92 in Twello Kappen Japanse notenboom Aanvraag ontvangen SXO-2018-0005

de Zanden 1A in Teuge Vervangen en verhogen kap Aanvraag ontvangen SXO-2018-0001

Dijkhuizenweg 19 in Nijbroek Vergroten woning Vergunning verleend* SXO-2017-1031

H.W. Iordensweg 17 in Twello Verplaatsen MAVO-garagebox Vergunning verleend* SXO-2017-1080

Hengelderweg 7 in Voorst Bouwen werktuigenberging met gescheiden 
potstal

Proceduretermijn verlengd* SXO-2017-1040

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

Meermuidenseweg 19 in Twello Kappen walnotenboom Aanvraag ontvangen SXO-2017-1161

Molenstraat 57 in Twello Wijzigen voorgevel winkelpand Vergunning verleend* SXO-2017-0960

Offenbachstraat 16 in Twello Realiseren gastouderopvang Aanvraag ontvangen SXO-2017-1163

Ter hoogte van Pionierspark/Uiverstraat (kad. TLO D 
1531) in Teuge

Plaatsen tuinmuur Vergunning verleend* SXO-2017-1120

van Hogendorpstraat 24 in Twello Realiseren woningaanbouw Aanvraag ontvangen SXO-2017-1164

Veenhuisweg 49 en Schakerpad 8 in Twello Kappen 2 acacia’s Aanvraag ontvangen SXO-2018-0006

Weteringserf (kad. NBK02 I 730) in Terwolde Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2018-0007

Sloopmelding

Rijksstraatweg 37 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dakbeschot Melding ontvangen SXO-2018-0011

Verkeersbesluit

Karel Doormanstraat in Twello Inrijverbod vrachtverkeer Besluit genomen* Z-18-00077_2018-00952

bekendmakingen
Week 03: 17-01-2018

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

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

tum van verzending van het be-
sluit aan de aanvrager. 
Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit kunt u bellen met 
0571-27 99 11. Omdat een be-
zwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan ook een ver-
zoek tot een voorlopige voor-
ziening worden gericht aan: de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, Afdeling 

Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

 Maandag 22 januari 2018 vindt 
er een mandaatvergadering van 
de welstandscommissie plaats.

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

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 
wordt bekend gemaakt op www.
voorst.nl  en aan de balie Vergun-
ningen en Handhaving. Conform 
artikel 12 van de Woningwet is 
deze vergadering openbaar. Als 
u aanwezig wilt zijn, dan horen 
wij dat graag van u. 

Houdt u er als derde belangheb-
bende ook rekening mee dat 

een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een wel-
standsvergadering. 

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



Achter de Hoven 61  
7419 AG  Deventer
T (0570) 61 42 36
M 06  12 24 20 18
F (0570) 61 46 52
E welkom@voordepoorte.nl

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

Lezing
‘Ridder’ 
Huub Ummels 
over 
Het Oude Loo
LOENEN.- Oudheidkundige Ver-
eniging De Marke nodigt geinte-
resseerden uit voor de lezing ‘De 
bouw- en bewoningsgeschiedenis 
van het jachtslot Het Oude Loo’, 
verzorgd door Huub Ummels, op 
dinsdag 30 januari in het Jeugd-
huis PKN Loenen Veluwe, gelegen 
aan Beekbergerweg 16 (7371 ET) 
te Loenen. De lezing begint om 
20.00 uur.

Huub Ummels is oud beleidsambte-
naar cultureel erfgoed bij gemeente 
Apeldoorn. Hij is een absolute ken-
ner van de Apeldoornse geschiede-
nis. Zo schreef hij een groot aantal 
publicaties over de geschiedenis 
van de stad op de Veluwe, waaron-
der ‘Apeldoorn verleden tijd’. 

Vooral de band tussen Paleis Het 
Loo, het Koninklijk Huis en Apel-
doorn heeft de interesse van Um-
mels. Hij is altijd voor iedereen 
bereikbaar als het gaat over de ge-
schiedenis van Apeldoorn. Omdat 
Huub Ummels zijn kennis over de 
Apeldoornse geschiedenis zo veel-
vuldig deelt, verdient hij het als 
geen ander om zich ‘Ridder van 
Gelre’ te noemen.  

VOORST/SLOWAKIJE.- Thomas  (Tommycarving) is samen met collega car-
ver en vriend Niels Brouwers tijdens een driedaagse wedstrijd icecarving 
internationaal kampioen geworden. 
De wedstrijd Tatry Ice Master 2018 werd gehouden in Slowakije. Acht teams 
uit de hele wereld streden hier om de titel. Weijenberg en Brouwers wonnen 
met het beeld “Good vs Evil”.

Thomas Weijenberg nu ook 
Icecarving kampioen

Kasteel Oude Loo. Foto circa 1950.

voorstwijzer

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

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

� Voorkom vastvriezen

In de winterperiode kunnen containers moeilijk of soms zelfs 
niet geleegd worden door het vastvriezen van afval in de con-
tainer. 
Vooral de containers voor GFT vriezen snel vast, omdat groen-
te-, fruit- en tuinafval veel water bevat. 

De inzamelwagen houdt de container op zijn kop en schudt 
deze stevig op en neer. Het vastgevroren afval kan dan niet (he-
lemaal) loskomen waardoor er afval achterblijft in uw container. 

De inzamelwagen komt niet terug voor het vastgevroren afval. 
Verminder daarom de kans op vastvriezen en gebruik de onder-
staande tips:

�  Laat nat GFT afval eerst zoveel mogelijk uitlekken voordat u 
het in de container doet. 

�  Gebruik composteerbare zakken om uw GFT in te verzame-
len voordat u het in de container gooit. Of leg eerst een dun 
laagje krantenpapier onderin de container.

�  Stamp het afval niet aan.
�  Plaats een klein houtje (bijvoorbeeld een knijper) tussen het 

deksel en de container zodat de container een stukje open 
blijft staan.

�  Steek het afval voorzichtig met een spade los van de wand 
voordat u de container aan de weg zet.

Gebruik geen zout om bevriezing in de container tegen te gaan. 
Zout verontreinigt het afval!

Wij vragen uw begrip als ondanks alle voorzorgsmaatregelen de 
container vanwege vastvriezen toch niet (volledig) geleegd kan 
worden. U betaalt alleen ledigingskosten voor de grijze contai-
ner met restafval. 

afvalinformatie Vacature CMO 

� secretaris Cliëntenraad maatschappelijke 
 ondersteuning

De Cliëntenraad maatschappelijke ondersteuning (CMO) roept kandidaten op 
voor de functie van secretaris. Deze vacature ontstaat aan het eind van de zittingsperiode van 
de huidige secretaris, in maart 2018.

Cliëntenraad maatschappelijke ondersteuning
De CMO is een onafhankelijke adviesraad die binnen het sociaal domein (zorg voor jeugdigen en 
volwassenen, welzijn, werk en inkomen) gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college 
van burgemeester en wethouders. Dit betreft het voorgenomen beleid en niet een individueel 
belang.  De leden van de CMO zijn onafhankelijke inwoners van de gemeente Voorst. Zij heb-
ben kennis van, en interesse in de gebieden waarover de CMO advies geeft, dan wel om advies 
wordt gevraagd. De leden en ook de voorzitter en de secretaris doen dit werk als vrijwilliger. 

Secretaris
Van de secretaris wordt verwacht dat hij/zij de voorkomende werkzaamheden van het secreta-
riaat verricht, zoals onder meer het opstellen van de agenda voor de maandelijkse vergadering. 
Hij/zij is in staat om op te komen voor de belangen van de inwoners van de gemeente Voorst 
en weet dit, samen met de voorzitter en de leden, te vertalen in duidelijke adviezen aan het col-
lege van burgemeester en wethouders. De notulen worden verzorgd door een medewerker van 
de gemeente. Ervaring (als cliënt of belangstellende) op het gebied van de Wmo, Participatiewet 
en Jeugdwet komt goed van pas in de uitvoering van deze (vrijwilligers)functie. 
� Tijdsinvestering: 8 – 12 uur per week.
� Benoeming: voor 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 4 jaar.
� Specifi eke kosten worden vergoed door de gemeente.

Reageren
Hebt u belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie? Reageer dan vóór 1 februari 2018 door 
een mail te sturen naar de secretaris met daarin uw motivatie en bijgevoegd uw curriculum 
vitae: secretariaat@clientenraad-voorst.nl  
Wilt u meer informatie over de functie van secretaris? Neem dan contact op met de voorzitter, 
(Fred) F.W. van der Vegte 06-53 97 61 13 of de secretaris, (Ton) A.H.A. Janssen 06-50 66 66 15 
of kijk op www.clientenraad-voorst.nl
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Uitnodiging 
bewonersavond N345 
In 2020 gaan wij groot onderhoud uitvoeren aan de provinciale weg van Apeldoorn 
(A1) tot Zutphen (De Hoven). Het stuk weg door de kern van Voorst maakt onderdeel 
uit van het project N345 Rondweg Voorst en valt buiten dit onderhoud.

We hebben de verkeersveiligheid op dit traject ook bekeken. Met name in Gietelo en bij 
De Kar hebben wij een aantal punten gesignaleerd waar de verkeersveiligheid verbeterd 
kan worden. Op het traject tussen de rondweg Voorst en de rondweg de Hoven worden 
geen grote aanpassingen gedaan omdat de Emperbocht vrij recent is aangepast. We 
bekijken alleen in hoeverre er bomen te dicht langs de weg staan.

Samen met de gemeenten Apeldoorn, Voorst, Brummen en Zutphen en  
de politie onderzoeken we momenteel welke maatregelen gewenst zijn.  
Uw ervaring nemen we hier graag in mee. Daarom ontmoeten wij u graag op een 
inloopavond om onze knelpunten met u te delen en uw mening daarover te horen. 

Inloopavond
Op de inloopavond presenteren wij tekeningen met daarop de gesignaleerde knelpunten 
en hebben we eerste voorstellen voor oplossingen. Medewerkers van de provincie en de 
gemeenten staan u graag te woord op:

Donderdag 25 januari 2018
Inloop tussen 19.00 en 20.30 uur 
Locatie Dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14, 7381 CG Voorst

De inloopavond heeft geen centrale presentatie en het is niet nodig om u aan te melden.

Meer informatie 
Informatie over het project vindt u vanaf half januari op  
www.gelderland.nl/N345. U kunt hier ook alvast uw opmerkingen  
achterlaten die wij mee kunnen wegen in ons onderzoek.

Voor overige vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het provincieloket  
(026) 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl. 

Water, vuur en wind in winterwandeling  
KLARENBEEK.- Op zaterdagavond 28 januari wordt in Klarenbeek voor 
de vierde maal een “Verrassende Winterwandeling” georganiseerd. Een 
bijzondere avondwandeling van zo’n 4 kilometer die helemaal in het 
teken staat van lokale kunst en cultuur. Het thema van dit jaar is water, 
vuur en wind.

Locaties
Op verschillende locaties in Klaren-
beek zijn er diverse muzikale optre-
dens en zullen lokale kunstenaars 
hun werken laten zien. 
In restaurant Pijnappel speelt Par-
tyband Back to the Future, een van 
de zangeressen van deze band heeft 
haar roots in Klarenbeek. Bij Pijnap-
pel zal ook Carolien Elizen-Klunder 
van Typisch Carolien een van haar 

knotsgekke typetjes laten zien.   
Daarna gaat de route door Kinderop-
vang Klarenbeek en Basisschool De 
Dalk waar kunstwerken van de kin-
deren in het thema te bewonderen 
zullen zijn. In De Dalk wordt de mu-
zikale ondersteuning verzorgd door 
de twee jonge DJ’s Chiel en Bram.
Ook de kazerne van Brandweer Kla-
renbeek maakt dit jaar onderdeel uit 
van de route. Vuur en water zullen-

hierbij uiteraard niet ontbreken. Wat 
zij zullen laten zien, blijft een ver-
rassing, maar spannend en interes-
sant gaat het zeker worden.
De route gaat vervolgens via de 
bouwweg van de nieuwe wijk De 
Grote Wetering naar de buitenloca-
tie van de familie Brink aan De Dalk. 
Hier kan iedereen terecht voor een 
hapje en drankje onder het genot 
van de gezellige muziek van drie 
steierische harmonica muzikanten.
De volgende locatie is Smeltink Wo-
ninginrichting aan de Broekstraat. 
Hier zullen de twee dames van Lo-
riën Sfeermuziek met een harp en 
een gitaar en Stoffer Langenberg met 

een klankschaal voor een bijzondere 
sfeer gaan zorgen. 
Tevens is er in de Broekstraat, door 
de bewoners ook wel Rue du Pan-
talon genoemd, op het terrein van 
voormalig restaurant Dennenlust 
een heuse vuurspuwer aanwezig. 
Bij Het Boshuis, de voormalige ka-
tholieke kerk, treden slagwerkgroep 
Ons Genoegen uit Terwolde en 
Nikki Milou, de zangeres uit Klaren-
beek die in de finale stond van het 
SBS-programma Next Pop Talent, 
op. Ook de nichtjes Karlijn Scheer-
der en Jill Benne zullen daar enkele 
nummers laten horen. In Het Bos-
huis zijn ook schilderijen, kalligra-
fie-werken, beelden en aquarellen te 
bewonderen.
De sfeervolle tocht eindigt, daar 
waar hij ook begint, in het Multi 
Functioneel Centrum (MFC) aan de 
Bosweg 12 in Klarenbeek. Daar kan 
iedereen gezellig napraten en borre-
len en zich laten verrassen door Ger-
rit Boks van Autobedrijf Boks, die 
daar zal gaan zingen. 

Kortom, een bijzondere wandeling, 
voor jong en oud, om Klarenbeek 
van een heel andere kant te zien, 

bijzondere locaties te bezoeken en te 
genieten van de prachtige kunst en 
cultuur, verzorgd door lokale men-
sen.

Start en route
De route is in twee richtingen te lo-
pen, dus ook Het Boshuis kan als 
eerste locatie worden aangedaan. De 
start is tussen 18.45 en 19.30 uur, 
iedereen dient zich eerst aan te mel-
den bij het MFC. Voor de onkosten 
wordt een kleine bijdrage gevraagd, 
namelijk € 3,00 voor volwassenen 
en € 1,- voor kinderen t/m 16 jaar. 
De route wordt prachtig aangekleed 
met fakkels, vuurkorven, kaarslicht 
en verlichting. Het advies is om ook 
zelf een zaklamp of iets van verlich-
ting mee te nemen.  Uiteraard dient 
- voor uw eigen veiligheid en uit res-
pect voor flora en fauna - niet van de 
paden afgeweken te worden. 

Volg voor meer info over deze bij-
zondere winterwandeltocht de fa-
cebookpagina Winterwandeling 
Klarenbeek (ook toegankelijk voor 
niet facebook-gebruikers via www.
facebook.com\winterwandelingkla-
renbeek).

PvdA-GroenLinks moet het 
verschil gaan maken

Nieuwjaarsontmoeting PvdA/Groen Links.

TWELLO.- ”Na de gemeenteraads-
verkiezingen in maart kunnen we 
het verschil gaan maken. Dat zou 
voor de gemeente Voorst een goede 
zaak zijn”. Bert Visser, nummer één 
op de lijst PvdA-GroenLinks,  liet vo-
rige week vrijdag in hotel-restaurant 
Taverne tijdens de nieuwjaarsont-
moeting van de twee partijen, duide-
lijk blijken er veel zin in te hebben.  
“De huidige gemeenteraad loopt mij 
wat te vaak te kritiekloos achter het 
college van B&W aan. Daar moeten 
wij wat aan gaan doen”.
Visser bleek niet de enige van de 
ongeveer 30 aanwezigen te zijn die 
de mouwen wil opstropen voor een 
goed resultaat. Op de lijsten waar 
men kon aangeven op welke manier 
men wil bijdragen aan de komende 
campagne, stonden aan het eind van 
de bijeenkomst  heel wat namen. 
Laurence Mukandekezi en Paul Ap-
pelman uit Terwolde droegen met 
hun lezing ‘Nederland van de an-
dere kant’ sterk bij aan het besef dat 
solidariteit ook in de lokale politiek 
heel belangrijk kan zijn. Appelman 
vertelde hoe hij in landen als Nica-

ragua, Bangladesh en uiteindelijk 
Rwanda als ontwikkelingswerker 
heeft gewerkt. In dat laatste land 
ontmoette hij zijn vrouw Laurence. 
Emigratie betekende voor haar een 
enorme verandering in haar leven. 
Ook voor een goed opgeleide vrouw 
als zij bleek de aanpassing aan de 
Nederlandse samenleving allesbe-
halve eenvoudig. Zij werkt nu als 
gezinscoach bij de jeugdzorg in De-
venter. Enkele jaren voor haar ver-
trek naar Nederland overviel haar 
in haar geboorteland een bloedige 
burgeroorlog. Zij is de dochter van 
een Hutu vader en een Tutsi moeder. 
Een staande ovatie was de beloning 
voor hun aangrijpende maar tege-
lijk humoristische verhaal. Voor-
zitter van de PvdA-afdeling, John 
Ebbelaar, vertelde verder dat PvdA-
GroenLinks binnenkort op verschil-
lende locaties fractievergaderingen 
zal houden.
De eerstkomende is in Wilp-Achter-
hoek in de basisschool, op dinsdag 
23 januari a.s.
Zie verder onze sites: voorst.pvda.nl 
en voorst.groenlinks.nl
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Op de agenda JOGG
Jongeren Op Gezond Gewicht in de gemeente Voorst

JOGG Voorst gaat door!
JOGG Voorst bestaat alweer drie jaar en de JOGG-aanpak werpt steeds meer haar 
vruchten af. Alle reden voor de gemeente Voorst om de samenwerking met JOGG 
Nederland te verlengen voor drie jaar. Op donderdag 11 januari ondertekenden 
wethouder Hans van der Sleen en relatiemanager André van Schaveren van JOGG 
Nederland de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst in zwembad De 
Schaeck in Twello. Wethouder Hans van der Sleen: “We richten ons de komende 
jaren vooral op de borging van een gezonde leefstijl in het dagelijkse leven. We 
willen immers dat kinderen, jongeren en hun ouders niet alleen tijden de JOGG-
activiteiten bezig zijn met hun gezondheid, maar ook daarbuiten”. 

OVERGEWICHT EEN GROEIEND PROBLEEM
Overgewicht is een groeiend probleem in Nederland. Eén op de zeven kinderen 
heeft overgewicht. Private en publieke organisaties binnen Voorst zorgen voor 
een lokale en laagdrempelige aanpak met landelijke ondersteuning door aan te 
sluiten bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Zowel het onderwijs, de voe-
dingsdeskundigen, de sportaanbieders en de maatschappelijke organisaties zet-
ten zich in om het probleem van overgewicht samen aan te pakken met als doel 
de stijging van overgewicht en obesitas om te zetten in een daling. Het streven is 
een samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld 
is en een omgeving waarin de gezonde keuze de gemakkelijkste keuze is. 

JOGG Voorst maakt de kinderen en hun ouders op een speelse en leuke manier 
bewust van het feit dat een gezond gewicht heel belangrijk is. Op deze paginaʼs 
staat een overzicht van activiteiten die JOGG Voorst voor de komende periode op 
de agenda heeft staan. 

INFO
Voor meer informatie over JOGG Voorst kunt 
u contact opnemen met:

JOGG regisseur  Beleidsadviseur JOGG
Robert Horstink Ingrid de Croon
r.horstink@voorst.nl i.decroon@voorst.nl
06 50 43 86 59 06 11 48 20 93

#joggVoorst
www.voorstactief.nl/JOGG

SWIM2PLAY
Sinds 2014 biedt de gemeente Voorst scholen 
de mogelijkheid om deel te nemen aan 
Swim2Play in zwembad De Schaeck. Binnen 
vijf weken leren, gemiddeld 1.500 kinderen 
per jaar, spelenderwijs alle benodigde 
vaardigheden om veilig te kunnen zwemmen. 

TEAM:FIT, DE GEZONDE 
SPORTKANTINE
Na het succes van de Gouden Sportkantine 
van VHC Twello hebben verschillende 
sportverenigingen zich aangemeld voor 
project Team:Fit: de gezonde sportkantine. 
Na aanmelding (www.gezondesportkantine.
nl/doe-mee), wordt met de JOGG-regisseur, 
Horesca Lieferink, Team:Fit en het team van 
enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers een 
werkgroep samengesteld. 

PPS PARTNERS
In de Publiek Private Samenwerking (PPS) 
werkt JOGG Voorst samen met lokale partijen 
die in aanraking komen met de jeugd zoals 
onderwijs, zorg, CJG, kinderopvang, sport- 
en beweegaanbieders en recreatie. Hiernaast 
werkt JOGG Voorst in de PPS ook graag samen 
met bedrijven die hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid actief willen inzetten 
om samen de jeugd gezonder te maken en 
te houden. Een mooi voorbeeld is de start 
van Schooljudo in augustus 2017. Met deze 
samenwerking van Schooljudo en haar part-
ners, JOGG Voorst en Bouwbedrijf Aan de 
Stegge Twello, die voor het grootste deel van 
de fi nanciering zorgen, hoeven de scholen zelf 
maar een kleine vergoeding bij te dragen voor 
hun deelname. Hebt u interesse om met uw 
bedrijf samen te werken met JOGG? Neemt u 
dan gerust contact op met JOGG Voorst. 

PPS PARTNERS

TEAM VOORST ACTIEF
De buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen zorgen als onderdeel van 
Team Voorst Actief voor een toegankelijk aanbod van sport- en beweeg-
activiteiten voor jong en oud. Dit doen zij, onder andere namens de 
gemeente Voorst, om de participatie en de sociale ontmoeting te stimule-
ren. Team Voorst Actief zoekt zoveel mogelijk de samenwerking met lokale 
organisaties, verenigingen en het onderwijs (onder en na schooltijd) en 
speelt in op vragen en initiatieven van inwoners. 

NATIONALE SPORT WEEK
De Nationale Sport Week is een initiatief van 
NOC*NSF en wil zoveel mogelijk mensen ken-
nis laten maken met een sport die bij hen past 
en hen laten zien hoe gezond en leuk spor-
ten en bewegen is. Team Voorst Actief stelt 
jaarlijks een programma met gratis activiteiten 
samen die in de verschillende kernen in de 
gemeente Voorst plaatsvinden. De lokale JOGG 
PPS partners zorgen deels voor de fi nanciële 
ondersteuning van deze activiteiten. 

NATIONALE SPORT WEEK

KETENAANPAK OVERGEWICHT
De ʻKetenaanpak overgewichtʼ streeft naar een 
goede begeleiding van kinderen met overge-
wicht om een gezond gewicht te bereiken en 
te behouden. Hiervoor werken de gemeente 
en verschillende (zorg)ketenpartners (zoals 
GGD, CJG, Jeugdgezondheidszorg, welzijns-
organisatie, sport- en beweegaanbieders) 
intensief samen in een werkgroep.

SCHOOLJUDO
Schooljudo levert een belangrijke bijdrage aan 
de motorische en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. In zes weken 
wordt er gewerkt aan de waarden vertrouwen, 
respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, 
samenwerken en plezier. Naast het educatieve 
lespakket wordt met judomatten en judopak-
ken, iedere gym- of speelzaal omgetoverd tot 
een dojo. Dit schooljaar nemen 15 van de 17 
scholen enthousiast deel aan Schooljudo. 

Wethouder Onderwijs, 
Harjo Pinkster:
“Naast de judolessen in de gym-
zaal zijn er ook lessen in het klas-
lokaal waarbij de kinderen de 
belangrijke levenswaarden leren. 
Schooljudo sluit daarom goed aan 
op het  sociaal-emotionele ontwik-
kelingsplan en past binnen het anti- 
pestbeleid van scholen”

Wethouder Sport, 
Hans van der Sleen:
“Sporten en bewegen is gezond. 
En buitenspelen is gratis bewegen”

BEWEEG- EN ONTMOETINGS-
MIDDAG 2018
Rondom de voorronde van het NK Knikkeren 
in de gemeente Voorst wordt jaarlijks een 
beweeg- en ontmoetingsmiddag georgani-
seerd met gratis sport- en beweegactivitei-
ten voor jong en oud. Naast gratis vers fruit, 
gezonde wraps en smoothies zorgt ook het 
watertappunt voor de nodige verkoeling. 

BEWEEG- EN ONTMOETINGS-

Leerkracht Daniel de 
Brouwerschool, Simone Tijs:
“We stimuleren dat onze leerlingen 
fruit meenemen in plaats van koekʼʼ
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Jongeren Op Gezond Gewicht in de gemeente Voorst
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een lokale en laagdrempelige aanpak met landelijke ondersteuning door aan te 
sluiten bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Zowel het onderwijs, de voe-
dingsdeskundigen, de sportaanbieders en de maatschappelijke organisaties zet-
ten zich in om het probleem van overgewicht samen aan te pakken met als doel 
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bewust van het feit dat een gezond gewicht heel belangrijk is. Op deze paginaʼs 
staat een overzicht van activiteiten die JOGG Voorst voor de komende periode op 
de agenda heeft staan. 
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06 50 43 86 59 06 11 48 20 93

#joggVoorst
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Profile Hafkamp, volle kracht vooruit Samenkomst Lessen vanuit Gene Zijde
REGIO.- Magda Witsiers verzorgt op elke eerste en derde zondag van de 
maand een samenkomst waarbij zij, als intermediair voor de Leraren van 
Gene Zijde, lessen en energie aan u overdraagt. Meer informatie over de sa-
menkomst kunt u vinden op: www. passage-school.nl 
U bent hierbij van harte welkom en binnenlopen kan vanaf 13.30 uur op 
zondag 21 januari bij Fletcher Hotel Apeldoorn. Soerenseweg 73, 7313 EH 
Apeldoorn. Aanvang 14.00 uur. 

TWELLO.- Profile Hafkamp is de laatste jaren uit zijn jasje gegroeid. 
Mede door de komst van de transportfietsen, in allerlei soorten en ma-
ten verkrijgbaar, en de grote keuze in elektrische fietsen, wordt het nu 
tijd voor een uitbreiding van de winkel.

Er is door de jaren heen reeds het 
een en ander verbouwd  in de win-
kel. De winkel is van oorsprong ont-
staan vanuit een woonhuis. In 2000 
is de hele benedenverdieping inge-
richt als winkel. Hierdoor is er reeds 
veel winkelruimte bijgekomen. 

Toch is deze ruimte op dit moment 
nog niet groot genoeg om de mooie 
collectie fietsen goed tot hun recht 
te laten komen. 
Profile Hafkamp heeft de knoop 
doorgehakt om de showroom te ver-
groten middels een aanbouw aan de 

achterkant. Ook de voorkant wordt 
flink aangepakt.
Ondanks dat de winkel qua looks en 
uitstraling nog best ermee doorkan, 
gaat  ook de winkel opnieuw een re-
style krijgen. 

“Wij hebben een service-product, 
dus wij proberen zoveel mogelijk 
open te blijven tijdens onze verbou-
wing,” aldus Ronald Hafkamp.  Ook 
nu is de winkel gewoon open, echter 

alleen via de werkplaats te bereiken.  
Helaas zal de winkel een aantal da-
gen voor de opening toch even dicht 
moeten om alles opnieuw in te rich-
ten en een plek te geven.

De hele verbouwing betekent dat 
op dit moment alles een beetje on-
der het stof zit. Daarom tijdens deze 
stoffige periode op alle onderdelen 
en accessoires een korting van 10%.

Open Huis Daniel 
de Brouwerschool
WILP.- Benieuwd hoe een dag op de Daniel de Brouwerschool er uit 
ziet? Kom dan naar ons Open Huis vrijdag 26 Januari 2018. 14.00-15.00 
uur kunt u vrijblijvend deel nemen aan een rondleiding door leerlingen 
of collega’s. 15-15-16.00 uur informeren wij u graag over de werkwijze, 
onze visie, onze mogelijkheden en we beantwoorden graag Uw vragen.  

De Daniël de Brouwerschool  is een Katholieke regioschool voor Zeer 
Moeilijk Lerende Kinderen en staat op het landgoed De Lathmer van 
Stichting Zozijn in Wilp. Dagelijks komen ruim 210 leerlingen van 4 – 
20 jaar vanuit 7  omliggende gemeenten, naar hun school midden in de 
Stedendriehoek. Website: www.danieldebrouwerschool.nl

TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

Presenteren zich

Lage Kamp 7, 7396 BZ Terwolde | +31 6 19 11 02 85 | 

info@rmbouwkundigduurzaam.nl | www.rmbouwkundigduurzaam.nl

 LED verlichti ng & lease
 Bouwbegeleiding
 Veranda’s
 Badkamers 

 Zonnepanelen
 Energie maatregelen
 Verbouwingen
 Calculati e

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

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

TWELLOSEWEG 100
7396 BP TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

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

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Diverse jassen
50% korting

50% korting

vanaf

vanaf

Spijkerbroeken

Werkbroeken

Werkschoenen
S3

29.99

34.99

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

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

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

€19.50

€8.50

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

P
Gratis

Parkeren

Molenweg 1
7396 AA Terwolde
tel. 0571 291 209

ma. t/m vr. 08.30 - 20.00 uur 
zaterdag 08.30 - 16.00 uur

De Lelie
AANBIEDINGEN l VERS EN VOORDELIG
BIO ASSORTIMENT l OKÉ BUDGETMERK 

Slijterij l Stomerij l Bloemen/planten l Geneesmiddelen

www.coop.nl
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https://xmail.daxis.nl/owa/redir.aspx?C=4a6f16a691a24eb7b5f5ccf28e7cbbb2&URL=http%3a%2f%2fwww.danieldebrouwerschool.nl%2f


Hij is er weer!
Een heerlijk gevulde broodtas

1 Jumbo tas gevuld met:
• 1 Dikkers (dubbel) donker 2.30
• 6 witte / bruine bolletjes 1.98
• 1 suikerbrood 2.00
• 1 vikorn broodje (± 400 gram) 1.35
• 6 kwarkbolletjes 2.28
• 1 cake (400 gram) 3.70
• lus tas 0.25

Samen van  13.86
Nu voor 750

Voor deze boodschap is het uiterst noodzakelijk dat u er een tas bij krijgt.
Zoveel heerlijke producten zijn anders niet te tillen. Vandaar!

Deze aanbieding is geldig van 
woensdag 17 januari t/m dinsdag 23 januari. Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello
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WEKELIJKSE COLUMN RENSKE KRUITBOSCH

ONDERBROEK
Vorige week ontsloeg The Queen haar 
onderbroekenleverancier. De leverancier 
had gelekt over de pikante passessies 
van koningin Elizabeth en dat vond The 
Queen allesbehalve geinig. Zo werd er 
beweerd dat her Highness het liefst haar 
bustehouders paste als haar twee hondjes 
toekeken. Ik snap dat wel. 
Ikzelf was vorige week in de Hunkemöller. Als 
Mohammed niet naar de berg komt, dan moet de 
berg maar naar Mohammed. Ik heb geen hondjes dus 
die nam ik ook niet mee. Met frisse tegenzin dook 
ik die winkel in. Ik heb namelijk zo een vrese-
lijke bloedhekel aan het hele concept lin-
gerie winkelen. Ik snap niet welke gek 
ooit bedacht heeft dat zoiets leuk is. 
Dan slof je daar die winkel in met 
alleen maar posters met lekkere 
wijven met goeie figuurtjes die 
je sloerderig aankijken. Helpt 
niet echt als jij zelf badend in 
het zweet, met uitgelopen make-
up, striemen in je handen van alle 
plastic tassen en drie lagen kleren als 
een soort dikke natte panda het pand be-
treedt. Zo werkt dat niet. Dan voel je je alles 
behalve Sexy Sylvie of Daring Doutzen. Ik voelde 
me een natte dweil. Enfin, ik wat bh’s van de rekken afgetrokken en 
meegenomen het pashok in. Alle kleren uit, BH’s gepast, gefrummeld, 
gemiemeld, gepiekerd en gestaard. Terwijl Dolce Doutzen links op een 
poster me uiterst uitdagend aanstaart met haar nieuwe ondergoedcol-
lectie om haar kleine lijfje gedrapeerd, wurm ik me in alle macht in één 
van haar setjes. Alsof ze het weet. Ze stelt me gerust vanaf haar pos-
tertje. Dat ze zelf gephotoshopt is op de foto, en dat TL-licht ook niet 
echt wonderen voor je doet. Dat zij ook best graag ‘ns naar Kokkie zou 
willen en dat alle vrouwen mooi zijn. Maar het meest verontschuldigd 
ze zich voor het licht. Dat is namelijk ook zoiets: wie verzint dat ijs-
koude TL-licht in een onderbroekenwinkel? Ik ren toch ook naakt door 
de Lidl? Waarom moet dat zo onflatteus? Gaan mensen daar duurdere 
BH’s van kopen, uit angst dat de boel anders echt niet meer toonbaar 
is? Waarom is dat? Of hebben Doutzen en Sylv dat aangevraagd zodat 
hun perfect geshopte fotootjes aan de muur beter uitkomen? Wie heeft 
dat verzonnen? 
Fatshaming is een dingetje en helemaal niet leuk. Nee, dat meen ik 
serieus. Er wordt lullig en lacherig gedaan over dikkerdjes en dat vin-
den ze niet leuk. Terecht. Ik ben geen dikkerdje (meer) en het is niet 
leuk als men lacherig doet over je gewicht. Denk alleen dat in sommige 
gevallen wel wat nuance aangebracht kan worden: ik denk niet dat 
het het vet is wat geshamed wordt, ik denk dat het de levensstijl is die 
door sommige molligerds wordt toegepast, waar men wat van vindt. 
Vraag is even waar je het lef vandaan haalt iets van een ander te mogen 
vinden, maar dat is weer een andere discussie. Sinds mijn bezoek aan 
de Hunkemöller en de wattage-bak aan licht wat er mijn kadaver kuste 
draait de lokale supermarkt weer dubbele omzet op worteltjes en sla. Ik 
shame mijn eigen fat wel, daar heb ik geen media voor nodig.
Dan staat daar in die Hunkemöller dus ook zo’n opgehutseflutste Meet-
Miep die bij iedereen de taille en ‘de dames’ wil opmeten. Serieus. 
Ik heb haar vier keer voor haar harses moeten rossen met mijn 3 kilo 
zware handtas voordat ze haar meetlint eindelijk terugrolde in haar 
zak. Rot op met je meetlint. Ik zie zelf wel hoe het zit. Ze opperde nog 
veertien keer hoe belangrijk pasvorm is. ‘Privacy ook,’ mompelde ik 
terug. 
Ik snap The Queen wel. Ik zou het liefst álle onderbroeken-pasmevrou-
wen ontslaan. En ik zou ook het liefst willen passen onder toeziend oog 
van mijn hondjes. Die zonder meetlint, TL-licht maar bovenal zonder 
oordeel je gade slaan. Dat zou ik willen. Ik heb alleen geen hondjes en 
ik ben verre van The Queen.

RK
www.renskekruitbosch.nl

‘Dat is 
namelijk ook 

zoiets: wie verzint 
dat ijskoude TL-licht

 in een onderbroeken-
winkel? Ik ren toch 

ook naakt 
door de Lidl?’

Lezing Paul Scheffer bij Alliance Française
TWELLO.- Alliance Francaise Deventer heeft op zondag 21 januari om 
15.00 uur Paul Scheffer te gast met zijn Nederlandstalige lezing ‘Het 
verdeelde Frankrijk’ bij Brasserie Restaurant Korderijnk, Stations-
straat 31 in Twello, in samenwerking met Alliance Française Zutphen 
en Apeldoorn. Deze informatieve lezing gaat over het politieke klimaat 
in Frankrijk en de verdeeldheid van de Fransen.

De presidentsverkiezingen van 2017 
lieten een verdeeld land zien: het 
optimistische, stedelijke land van 
de links-liberaal Emmanuel Macron 
versus het pessimistische, meer 
rurale land van de rechts-populis-
tische Marine Le Pen. Er loopt een 
diepe kloof tussen de Fransen die 
zich thuis voelen in een wereld die 
steeds opener wordt en de Fransen 
die verlangen naar meer bescher-
ming. Willen we begrijpen hoe dat 
zo komt dan moeten we beginnen 
met een belangrijk gegeven: zeven 
op de tien Fransen leven in de regio 
waar men geboren is. De opstand te-

gen de globalisering heeft dus veel 
te maken met een groot deel van de 
bevolking dat is gehecht aan een ei-
gen plek. De grote vraag is of presi-
dent Macron met zijn partij La Ré-
publique en Marche erin zal slagen 
om die twee werelden te verzoenen.
Na de pauze is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen.
Na afloop van de lezing biedt Brasse-
rie Restaurant Korderijnk u de moge-
lijkheid te genieten van een heerlijk 
Frans 3-gangen menu voor € 27,50 
p.p. excl. consumpties. Reserveren 
is noodzakelijk via telefoonnummer 
0571 – 27 18 51.

Paul Scheffer (Nijmegen 1954), was 
vanaf eind jaren zeventig werkzaam 
als journalist en werkte o.a. als cor-
respondent in Parijs. In 1986 is hij 
afgestudeerd in de politieke weten-
schappen. 
In 2007 publiceerde hij Het land van 
aankomst, een vergelijkende studie 
naar immigratie in Amerika en Eu-
ropa. Daarnaast heeft hij meerdere 
boeken en een documentaire op zijn 
naam staan en is hij regelmatig te 
zien in het televisieprogramma Bui-
tenhof.

Momenteel is Paul Scheffer hoogle-
raar Europese Studies aan de univer-
siteiten van Tilburg en Amsterdam.

Leden van de Alliance Française en 
middelbare scholieren hebben gratis 
toegang. Andere belangstellenden 
betalen slechts € 10,00 entree.

Hotel de Slaapfabriek in Teuge 
wint awards

TEUGE.- Op 10 januari zijn op de vakantiebeurs in Utrecht de Zoover 
Awards voor accommodaties uitgereikt. De Slaapfabriek wint een Gou-
den Zoover Award. Gedurende het hele jaar 2017 zijn er 52 reviews 
geschreven door vakantiegangers die hun ervaringen graag delen om 
anderen te helpen bij het vinden van de perfecte vakantie.

Een 9.4 voor De Slaapfabriek
Tijdens de feestelijke award uitrei-
king was de top tien van elke ca-
tegorie aanwezig om de award in 
ontvangst te nemen. De consument 
beoordeelde De Slaapfabriek met 
een waarderingscijfer 9,4. 
We zijn ontzettend blij met deze 
hoge waardering van onze gasten. 
We werken elke dag ontzettend hard 
om de beste service en kwaliteit te 
bieden en dan is het natuurlijk fan-
tastisch dat dit wordt beloond met 
een Gouden Zoover Award, aldus 
Marjo Prigge- van der Linden.”

Oranje en Gouden Awards
De best gewaardeerde accommoda-
ties zijn beloond met een Gouden 

Award. Alle accommodaties die 
een 8 of hoger scoren, krijgen een 
Oranje Zoover Award. Daarnaast is 
er een nieuwe Award uitgereikt. Dit 
is de ‘Zoover Award Goud per regio’. 
Deze Award is voor de accommoda-
tie met het hoogste waarderingscij-
fer in de regio. De Slaapfabriek mag 
zich met trots het beste Hotel van 
Oost Nederland noemen. Voor een 
overzicht van alle winnaars kijk op: 
zoover.nl blog

Uniek concept en exclusiviteit
Het exclusieve 4-sterren hotel biedt 
een uniek concept en is prachtig 
gelegen in het landelijke Teuge. Het 
hotel beschikt over 12 eigentijdse de-
sign hotelkamers. Met elk een eigen 

wereldthema. Zonder te vliegen, kan 
men in New York of Sydney slapen! 
Uiteraard omringd door alle luxe en 
comfort. Ook bijzonder is de moge-
lijkheid die De Slaapfabriek biedt om 
de beslotenheid en exclusiviteit van 
een private hotel te ervaren. Het ge-
hele hotel staat ter beschikking om in 
alle rust te vergaderen en nadien te 
genieten van een heerlijke nachtrust. 

Over de Zoover Awards
De Zoover Awards zijn jaarlijks 
terugkerende publieksprijzen en 
geven erkenning aan de best ge-
waardeerde accommodaties in Ne-
derland en Europa. Door gasten sim-
pelweg een review te laten schrijven 
over de ervaring tijdens het verblijf 
kan de accommodatiehouder kans 
maken op een Award. Alle reviews 
over het volledige jaar 2017 worden 
meegenomen. In januari 2018 wor-
den de Awards op een feestelijke 
manier uitgereikt.

Kledingverhuur Dolly schuurverkoop
WILP-ACHTERHOEK.- Aankomend weekend houdt kledingverhuur Dolly weer een uitverkoop. Bent u 
nog op zoek naar een carnavals outfit, dan moet u zeker even langs komen. Er zijn van allerlei kostuums 
te koop voor een zeer aantrekkelijk  prijsje. U bent welkom aan de leemsteeg 10a in Wilp-Achterhoek op 
de volgende dagen.

Vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur. Zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur. Zondag van 13.00 uur tot 15.00 uur

Open ochtend 
OBS Dijkzicht
WELSUM.- Op donderdag 25 januari van 8.30 tot 12.00 uur vindt de 
jaarlijkse open ochtend plaats op OBS Dijkzicht aan IJsseldijk 59 te 
Welsum. Tijdens deze ochtend is iedere basisschoolleerling in spé van 
harte welkom om samen met zijn/haar ouders/verzorgers de sfeer te ko-
men proeven op Dijkzicht. Je kunt vrij in- en uitlopen.

Leerlingen vertellen je graag welke vakken ze krijgen, welke boeken ze ge-
bruiken en ze willen je vast ook wel even laten zien hoe hun iPad of Chrome-
book werkt. Ook kunnen zij je rondleiden en kun jij al je vragen aan ze kwijt. 
Neem er rustig de tijd voor en laat alles even goed op je inwerken. Goed 
om te vermelden: iedere woensdagochtend is er een meespeelochtend voor 
peuters in school. Voor buitenschoolse opvang kunnen de leerlingen terecht 
bij BSO natuurlijkdoen! gevestigd in een ruimte in Dorpshuis De Bongerd te 
Welsum. Nieuwsgierig geworden? Surf alvast naar www.obsdijkzicht.nl of 
naar de Facebook-pagina van OBS Dijkzicht voor meer informatie over deze 
leuke school en kom de 25ste naar Dijkzicht toe! Je bent van harte welkom!

www.voorsternieuws.nl

http://www.renskekruitbosch.nl
http://www.obsdijkzicht.nl/
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GEHELE 
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HELFT VAN DE HELFT  

*

* Met uitzondering van basics.

Model: Dunja Gaasendam
Leeftijd: 27 jaar
Woonplaats: Deventer
Kapper: Marloes, Frendz

Visagie: Margje, Skynz
Kleding: Gerda, Susskind & Susski

STYLE TIME
Frendz (Marloes):
Dunja kwam bij ons binnen met lang 
blond haar wat toe was aan een 
knipbeurt. Het haar is een flink stuk 
korter geknipt met laagjes zodat het 
kapsel luchtig en los valt. We hebben 
de Roots-effect van L’anza gebruikt 
voor haar aanzet, daardoor is het ook 
makkelijker voor haar om volume te 

creëren. Met de kleur hebben we ge-
kozen voor Rosé gemengd met Pink-
Champagne. Zo krijgt Dunja een fris-
se uitstraling met een speciaal tintje!

Susskind/Susski (Gerda):
Dunja draagt een mooie lichte skinny 
jeans van het merk Mavi. Deze broek 
heeft een mooie pasvorm en staat 
haar heerlijk sportief. De oker-gele 
pull is gemaakt van 92% katoen en 
combineert mooi bij de donkerblau-
we jas. De jas heeft mogelijkheden 
door de bijzondere biezen zowel op 
de mouw als op de boord. In de sjaal 
komen beide kleuren terug waardoor 
het een mooi geheel is. Ook draagt 
Dunja oorsieraden van Dos por Dos, 
een sieraden merk met unieke hand-
gemaakte sieraden. De oorbellen zijn 
van naturel kleurig been gemaakt 
met daarom om heen een donker-
blauwe rand.

Skynz (Margje):
Voor de basis heb ik een warme BB-
cream gekozen. Dat harmonieert 
mooi met haar lichte huidskleur. De 
BB cream geeft een lichte dekking, 
de iets donkere kleur smelt daarom 
mooi samen met de huid. Omdat 
ze rosé gekleurd haar heeft, heb ik 
een rosé  blush en een rosé  lipstick 
gebruikt. Om haar ogen nog meer 
te laten spreken heb ik ze voorzien 
van aarde tinten gecombineerd met 
blauw.

Model: Dunja Gaasendam
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HET VLIER Informatieavond profielkeuze 
bovenbouw havo en vwo

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs www.ettyhillesumlyceum.nl

ETTY HILLESUM LYCEUM

DE BOERHAAVEARKELSTEIN HET STORMINK HET VLIERDE MARKE

Voor wie • Leerlingen 3 havo en 3 atheneum/gymnasium die niet op het Etty Hillesum Lyceum 
  zitten én hun ouders
 • Ouders van leerlingen 3 havo en 3 atheneum/gymnasium van De Boerhaave (leerlingen 
  hebben de informatie al gehad)
 • Ouders van leerlingen 3 havo van De Marke Noord (leerlingen hebben de informatie al gehad)
 
Wanneer Woensdagavond 31 januari 2018

Waar Het Vlier, bovenbouwschool voor havo en vwo in Deventer
 Het Vlier 1, 7414 AR Deventer

Inhoud Informatie over de opzet van de Tweede Fase op Het Vlier en de keuze-
 mogelijkheden. Na afloop van de avond is er mogelijkheid voor aanmelding 
 4 havo of 4 vwo en inschrijving voor de profielkeuzedag. De uiterste inschrijfdatum 
 daarvoor is 2 februari. Bespreek tijdig de keuzes van uw kind.
 
Programma havo 18.45 uur  Ontvangst met koffie en thee.
 19.00 – 20.00 uur  Inleiding, inclusief vragen en 
   mogelijkheid tot aanmelden.

Programma vwo 20.15 uur  Ontvangst met koffie en thee.
 20.30 – 21.30 uur  Inleiding, inclusief vragen en 
   mogelijkheid tot aanmelden.

Profielkeuzedagen  Toekomstige 4 vwo-leerlingen: woensdag 21 februari 2018
 Toekomstige 4 havo-leerlingen: donderdag 22 februari 2018
 (leerlingen die niet op het Etty Hillesum Lyceum zitten kunnen zich aanmelden tijdens de 
 informatieavond òf tot en met 2 februari bij de decaan op de eigen school òf via 
 decanaathetvlier@ettyhillesumlyceum.nl)

Open Huis Het Vlier Vrijdag 9 maart 18.00 – 20.30 uur

SV Twello O21 tegen 
Nederlands Doven Elftal 
TWELLO.- Op woensdag 24 januari 
2018 spelen de jongen van  SV Twel-
lo O21 tegen het Nederlands Doven 
Elftal. Het Nederlands Doven Elftal 
is momenteel bezig met de voorbe-
reiding voor het EK in 2019 in Grie-
kenland. Op 5 mei moeten zij hun 
2e interlandwedstrijd spelen thuis 
tegen Rusland. Bij het Nederlands 
Doven Elftal speelt ook Tjandé Sy-
aranamual mee. Dit is een speler van 
onze eigen club! Tevens zijn zij heel 
erg druk op zoek naar nieuwe spelers 
en vooral naar sponsoren! Aangezien 
ze niet de middelen hebben van het 

“grote Oranje” zullen ze veel steun 
nodig hebben om alles te kunnen be-
kostigen. Tijdens deze wedstrijd zal 
er geen entree geld geheven worden, 
maar het zou een geweldig idee zijn 
om dit Nederlands Elftal te steunen 
door een vrijwillige bijdrage te geven. 
Komen jullie allemaal kijken naar 
deze leuke wedstrijd? Aanvang wed-
strijd: 19.30 uur aan de Zuiderlaan te 
Twello. Willen jullie meer weten over 
het Nederlands Doven Elftal, lees dit 
dan op hun site: http://www.kndsb.
nl/1763/dit-is-de-weg-naar-grieken-
land-voor-nederlands-elftal

1e prijzen voor Eveline en Isa 
van de Oortveldruiters

Eveline met Camaraz.

EMPE.- Eveline Hoogstad reed met 
Camaraz in Zutphen in de klasse M1 
twee hele mooie proeven en verdien-
de daarmee 208,5 en 207,5 punten 
en twee 1e prijzen en werd weer vier 
winstpunten rijker. Als het volgende 
week op de regiokampioenschap-
pen ook zo gaat kan deze combinatie 

hoge ogen gooien. In Arnhem startte 
Britt Verwaijen met Ghalid in de 
klasse M2 en kreeg van de jury 180 
en 187 punten. Isa Muller nam haar 
pony Amazing Star voor het eerst 
mee op wedstrijd waarbij ze gelijk 
twee 1e prijzen mee naar huis nam, 
180,5 en 184,5 punten.

MINI COOPER 
WESTMINSTER

Bouwjaar 2013. Benzine met 75.000 
km. Voorzien van Lichtmetalen velgen, 
Climate control, Cruise control, Lederen 
bekleding, Navigatie af-fabriek, Elek-
trisch schuif-kanteldak. Perfect onder-
houden, rijklaar geleverd.

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 15.440,- 

Bouwjaar 2006. Diesel met 219.000 km. 
Voorzien van Climate control, Cruise con-
trol, Lichtmetalen velgen, Xenon, Navigatie 
af-fabriek, Half lederen bekleding. Nieuw-
staat, rijklaar geleverd.

Bouwjaar 2010. Benzine met 23.000 km. 
Voorzien van Airconditioning, Navigatie 
af-fabriek, Lichtmetalen velgen, Centrale 
deurvergrendeling, Elektrische ramen. 
Dealeronderhouden, rijklaar geleverd .

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 12.940,- 
MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 6.690,- 

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

 Werkplaatsonderhoud

 Dieselsystemen

 Auto electronica

 Tankstation

 Comfort electronics

 Automaatbak spoelen

 APK keuring

 Wasstraat/wasbox

 Airco onderhoud

 Banden service

 Schadeherstel

 Ruitreparatie

Bouwjaar 2010. Benzine met 23.000 km. Bouwjaar 2005. Benzine met 116.000 
km. Voorzien van Airconditioning, Licht-
metalen velgen, Cruise control, Trek-
haak. Goed onderhouden, rijklaar gele-
verd.

MEENEEMPRIJS, NU VOOR SLECHTS

€ 4.940,- 

BMW 325I TOURING HIGH EXECUTIVE
Bouwjaar 2007. Benzine met 170.000 km. Voorzien van Clima-
te control, Cruise control, Lichtmetalen velgen, Parkeersenso-

ren. Dealer onderhouden, rijklaar geleverd.

€ 11.240,- INCLUSIEF 3 MAAND 
GARANTIE VOOR

VOOR MEER OCCASIONS GAAT U NAAR WWW.AUTOBEDRIJFDECROON.NL

AUTO V/D WEEK

BMW 325I TOURING HIGH EXECUTIVE
Bouwjaar 2007. Benzine met 170.000 km. Voorzien van Clima-
te control, Cruise control, Lichtmetalen velgen, Parkeersenso-

€ 11.240,- 
VOOR MEER OCCASIONS GAAT U NAAR WWW.AUTOBEDRIJFDECROON.NL

AUTO V/D WEEK

JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!

Kom langs voor een 
proefrit en een verrassend 

inruilaanbod.

 Sinds 1928
A

UTOBEDRIJF
  JA

N
 D

E CROON B
.V

.60 jaar 
bovag lid !

MERCEDES M-KLASSE 
ML320 CDI

RENAULT CLIO 1.2-16V 
SPECIAL LINE

PEUGEOT 206 SW XS 1.6-16V

http://www.kndsb.nl/1763/dit-is-de-weg-naar-griekenland-voor-nederlands-elftal
http://www.kndsb.nl/1763/dit-is-de-weg-naar-griekenland-voor-nederlands-elftal
http://www.kndsb.nl/1763/dit-is-de-weg-naar-griekenland-voor-nederlands-elftal


Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 15 t/m zondag 21 januari 2018. Week 03. 

Alle Ariel of Lenor
m.u.v. ariel grootverpakking  

alle combinaties mogelijk

20.079.-
3 STUKS

bijv. 3 flacons 
Ariel wasmiddel Color & Style

MAX. 6 
STUKS
PER KLANT

1.091.091.
1.591.591. 1.-

Honig 
maaltijdmixen

zakje 35-125 gram

15.4910.49
MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Heineken bier
krat 24 flesjes à 300 ml

1.24
1.731.731. 1.-

Haribo of Maoam 
snoep

zak 175-250 gram

Alle wintergroenten 
voordeelverpakkingen

boerenkool fijn, hutspot of zuurkool
zak 500/1000 gram of schaal 500 gram

1.521.521.
1.951.951. 1.-

1.941.941. 1.-
Mineola’s

750 GRAM LOS

Sucade-
lappen

1.1.39391.391.1.391. 1.-
125 GRAM

1.541.541.
1.601.601. 1.-

Coop  
snijworst 
of salami

vers verpakt

100 GRAM

Terwolde 
Molenweg 1

Versluis Voorst
Schoolstraat 1
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Teuge Runs4Life groot succes

TEUGE.- Alweer de derde editie van TeugeRuns4Life en wat een fan-
tastische dag was het weer met zoveel enthousiaste wandelaars, lopers 
en publiek. Dit jaar was het goede doel Stichting ‘k Leef uit Apeldoorn. 
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 08:30 uur was de organisatie 
weer ter plaatse en werden de drang-
hekken geplaatst, de banners neer-
gezet 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 5km. 

Om 10:00 uur was de start van de 
wandelaars en nadat het startschot 
werd gelost door Burgemeester Pen-
ninx vertrokken er zo’n 41 wande-

laars richting de nieuwbouwwijk 
van Teuge in wording.

Om 11.00 uur was het tijd voor de 
kinderen, o.a. uit Teuge en omstre-
ken, om de 500m en iets later de 1 
kilometer te trotseren allen voor het 
goede doel. Aangemoedigd door 
vele toeschouwers brachten zij sa-
men geld binnen voor Stichting ‘k 
Leef. Na afloop van de 2 kortere af-
standen werden de winnaars gehul-
digd en beloond met gesponsorde 
prijzen van bedrijven uit de regio. 
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 ge-
dachten, slaagden 280 hardlopers & 
wandelaars, 30 meer als vorig jaar, 
erin hun afstand te volbrengen. Dit 
jaar hadden we zelfs een loper uit 
Nieuw-Zeeland en Brazilië!! Hoe 
stoer is dat en dat alles op Interna-
tional Airport Teuge.
Nadat de laatste loper binnen was, 
de winnaars van deze afstanden 
waren gehuldigd en iedereen zich 
tegoed deed aan diverse lekkernijen, 
kon de eindstand worden opge-
maakt. Tot nu toe: een geweldig re-
sultaat! 

Uitslagen via www.uitslagen.nl
(Teuge Runs 4 Life)
Foto’s: Peter Cornelisz uit Teuge

V en L
Zondag 21 januari
14:00 ZVV 1-V en L 1
(vriendschappelijk)

VOORSTER NIEUWSSPORT

SV Terwolde verlengt contract met 
trainers Sneller en Hafkamp
TERWOLDE.- SV Terwolde, afde-
ling voetbal, heeft de contracten 
met hoofdtrainer Harold Sneller en 
keeperstrainer Johnny Hafkamp met 
een seizoen verlengt. Sneller is nu 
aan zijn eerste seizoen bezig bij SV 
Terwolde. De samenwerking tussen 
spelers trainers en het technische 
hart van de club gaat erg goed. Snel-
ler kwam van Nieuw Heeten en is 
een super fanatieke trainer die een 
goede kijk op het voetbal gebeuren 
heeft. Hij heeft een redelijke eerste 
seizoenshelft gedraaid met zijn team 
in de vierde klasse. Na de promotie 
van vorig seizoen is de vierde klasse 
helemaal nieuw voor de trainer en 
zijn team.  SV Terwolde is blij en 
trots met de verdere samenwerking.

Hafkamp is al jaren keeperstrainer bij 
SV Terwolde. Hij heeft al menig kee-
per bij SV Terwolde naar een hoger 
niveau gebracht. Hafkamp kent wer-
kelijk alle ins en outs op het gebied 
van keepen. Hij heeft ook nauwe con-

tacten met Ajax, Schalke en Ander-
lecht over het keepersgebeuren, die 
hij weer deelt binnen de Terwoldse 
club. SV Terwolde wenst beide trai-
ners veel succes en vooral veel sporti-
viteit toe de komende anderhalf jaar.

Twellose vogelkwekers Nederlands kampioen

Laurens Bouwmeester en Jeroen 
Streppel met hun kampioenen. 

TWELLO.- Groot feest bij de VVTO 
en De Gekleurde Zanger, de 2 vo-
gelverenigingen die Twello rijk is. 
Vorige week werd Vogel 2018 ge-
organiseerd, het summum voor de 
Nederlandse vogelliefhebber. Voor 
de eerste keer in Zwolle gehouden, 
zagen van beide vogelverenigingen 
2 leden kans om Nederlands kampi-
oen te worden. Werkelijke toppres-
taties werden geleverd door Laurens 
Bouwmeester en Jeroen Streppel 
met hun Agapornis Roseicollis, de 
bekende dwerpapegaaitjes. Lau-
rens zag 2 vogels in hun klasse de 
hoogste eer opstrijken met 94 en 95 
punten. Een stel (2 gelijkwaardige 
vogels) werd kampioen en dat deed 
Jeroen hem na in een andere kleur-
soort. 
Ook met 4 gelijke vogels kun je 
meedoen. Deze stammen werden 
door zowel Laurens als Jeroen inge-
zonden met voor beide ook hierin 
een kampioenschap. Er werd ook 
een beste stam kromsnavels van de 

show gekozen en die eer viel zelfs 
te beurt aan Laurens. Dus algemeen 
kampioen!! Zijn commentaar: “Af-
gelopen 2 jaar was een andere par-
kietenhouder mij te best af. Dit jaar 
was het echt 3 x is scheepsrecht. 
Een score van 4 x 93 met de maxi-
male eenheidspunten van 6 maakt 
mij heel blij”. Met het nodige zilver 
en brons erbij vielen maar liefst 30 
vogels van hen in de prijzen. Con-
currenten van elkaar? Nee, eerder 
collega’s die elkaar helpen en daar-
door scherp blijven.
De Engelse Grasparkiet in al haar 
voorkomende kleuren wordt ook 
op hoog niveau gehouden in beide 
verenigingen. Wilco Dul haalde zil-
ver met een hemelsblauwe en John 
Ijsseldijk overtrof dit met 2 keer zil-
ver. John’s Spangle lichtgroen werd 
beoordeeld met 95 punten door de 
keurmeesters en verdiende hiermee 
ook een kampioenschap.
Bij de kanarie inzendingen lukte het 
Erwin Bijsterbosch om de Twellose 

eer hoog te houden. Hij houdt Mo-
zaïek kleurkanaries. Brons en zilver 
vielen hem ten deel met 2 stel gele 
vogels. Kampioen werd hij met zijn 
bruinopaal gele kanarie.De Opa van de Thee was een 

polderjongen (2)                                                                                           
door Wim Tempelman

In 1817 trouwde Johannes voor de 
tweede keer, ditmaal ging Anna 
Jacoba van der Hucht (Antje) 
als bruid aan zijn arm. Het paar 
trouwde in Nijmegen en kreeg 
uiteindelijk dertien kinderen. 
De oudste twee werden (1818 en 
1819) in Amsterdam geboren , 
waardoor de vraag rijst of de jong 
gehuwden zich na hun huwelijk 
wel gelijk op Hunderen vestigden. 
(Als een terzijde wil ik hier op-
merken dat de tweede dochter de 
voornamen Cicilia Susanna kreeg. 
Een eerbetoon aan Johannes’ eer-
ste vrouw?-W.T.)  Pas het derde 
kind uit dit huwelijk, en tegelij-
kertijd de eerste zoon, Rudolph 
Albertus Kerkhoven, zag op 9 juli 
1820 op Hunderen het levenslicht. 
Even de lijn doortrekken: deze Ru-
dolph (stichter van de theeonderneming Ardja Sari) trouwde op 4 juni 
1846 te Twello met Aleida Catharina van Delden. Hun zoon Rudolph 
Eduard Kerkhoven stapte in Batavia met Jenny Roosegaarde Bisschop in 
het huwelijksbootje. Deze twee trokken de aandacht van Hella Haasse 
en vormen de hoofdpersonen uit de roman “Heren van de thee”. Daar-
mee is een deel van de  titel van dit artikel verklaard: Johannes Kerkho-
ven is de opa van die theemijnheren.
Rudolph en Jenny krijgen alle aandacht van Hella Haasse voor hun 
werkzaamheden in Indië. Rudolph stortte zich zo intens op de beslom-
meringen van zijn theeplantage (destijds gedurfd, koffieplantages waren 
immers usance) in ”de gordel van smaragd” dat zelfs zijn huwelijks-
geluk daaraan ondergeschikt werd. Zijn vrouw Jenny ging in deze ar-
beidsintensiviteit ten onder. Toen zij vanuit Nederland ook nog moest 
vernemen dat haar moeder -haar grote steun- in 1907 te Apeldoorn was 
overleden, besloot ze dit leven te verlaten. Een half jaar na het over-
lijden van haar moeder en drie maanden voor het huwelijk van haar 
oudste zoon verliet zij, vrijwillig, haar aardse bestaan. Geheel gedesil-
lusioneerd.                                                                      
”Ook de thee wordt duur betaald”.
In eigen land toonde grootvader Johannes zich eveneens een nijver 
ondernemer. Hij werd firmant in de fa. Kerkhoven en Co., en was als 
commissionair in effecten de tweede bankier uit de familie; oom Jan 
Willem Kerkhoven was de eerste. Met vooruitziende blik was hij de 
eerste bankier die vertrouwen had in papiergeld.  Als medefinancier 
van het Noord Amerikaanse spoorwegennet de Saint Paul en Pacific 
Railroad werd (gewoonte getrouw overigens) een halteplaats naar hem 
(zijn firma) genoemd. Kerkhoven is nu een stadje in Minnesota. Voorts 
kocht hij veengronden aan de Dedemsvaart voor zijn zoon Rudolph Al-
bertus maar getuigde van zijn liefde voor Gelderland door lid te worden 
van de Provinciale Staten. Overigens legde ook de tweede zoon, Willem 
Octavius, getuigenis af van de heersende ondernemingszin van zijn fa-
milie. Eveneens in de functie van bankier was hij het die in 1872 een 
buiten met open toren liet bouwen op de hoek van wat nu de kruising 
Rijksstraatweg-Terwoldseweg is. Na voltooiing noemde hij het “Eure-
ka”. Het eerbiedwaardige huis Beekwolde, ooit gebouwd op gronden 
van het landgoed Beekzicht, verkreeg nu de naam Eureka en later nog 
het epitheton Witte Brug.

Volgende week meer.

Van toen en dichtbij

Seminar Fosfaatrechten

Oud papier de Hoven
DE HOVEN.- Op zaterdag 20 januari komen de vrijwilligers weer door de 
straten van de wijk om oud papier op te halen. Wilt u het papier,  graag 
gebundeld op tijd aan de weg zetten. Dan komen wij  tussen 9.00 en 
12.00 uur het papier ophalen. De opbrengst wordt besteed voor allerlei 
activiteiten  binnen het wijkgebeuren, en onderhoud van de speeltuin.

KEIJENBORG.- Boschland accoun-
tants en adviseurs en advocatenkan-
toor Benthem Gratama uit Zwolle 
organiseren op donderdag 25 janu-
ari om 13.30 uur een gratis seminar 
‘Fosfaatrechten: wel of niet bezwaar 
aantekenen?’ Iedereen is welkom op 
het kantoor van Boschland aan de 
Hengelosestraat 28 in Keijenborg, 
maar aanmelden is wel noodzake-
lijk.

De beschikkingen betreffende toe-
kenning fosfaatrechten worden de-
zer dagen verstuurd aan alle veehou-
ders. Is de beschikking juist? Zijn 
de juiste diercategorieën ingevuld? 
Komt u in aanmerking voor de knel-

gevallenregeling? Het team Food 
en Agri van Boschland accountants 
wil ondernemers hierover meer dui-
delijkheid te geven en organiseert 
daarom deze informatiesessie. 

De agrarische adviseurs van Bosch-
land accountants en adviseurs gaan 
in op de toegekende fosfaatrechten 
en diercategorieën. De advocaten 
van Benthem Gratama nemen de 
agrarische ondernemers mee langs 
vragen als; hoe ziet de knelgeval-
lenregeling eruit? Moet/kan ik be-
zwaar maken tegen de toegekende 
fosfaatrechten? Tot wanneer kan ik 
bezwaar maken? Wat zijn de gevol-
gen bij bedrijfsoverdracht? 
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OPHEFFINGS
UITVERKOOP

WIJ STOPPEN ERMEE!

NU OF NOOIT

Enthousiaste start SET aan Zuiderlaan

TWELLO.- Geweldig om te zien hoe 
enthousiast de sporters onthaald 
worden in het nieuwe jaar en nieu-
we locatie door vrijwilligers, intruc-
teurs en bestuursleden van SET. De 
eerste keer sporten op deze locatie, 
een mooie rustige omgeving waar 
deze mensen zich op hun gemak 

voelen en lekker kunnen bewegen. 
Ze wisselen een half uur fitness 
,vanavond begeleid door Berend Pas 
en vrijwilligsters Antoinet, Bets Hut-
ten , petra schoenaker en Diana van 
Rijn. En een half uur Sport en spel, 
begeleid door Mark  en vrijwilligers.  
Kom gerust een keer een kijkje ne-

men op vrijdagavond tussen 19.00 
uur en 21.00 uur. Je kunt ook komen 
zwemmen op de zaterdag in zwem-
bad de Schaeck in Twello tussen 
12.00 uur en 13.00 uur. Men kan ook 
een kijkje nemen op onze website 
natuurlijk of een bestuurslid bellen 
voor informatie . 

SV Twello denkt mee en biedt jonge kinderen 
mogelijkheid tot gratis voetballen
TWELLO.- Iedereen heeft er een mening over vandaag de dag. Kinderen bewegen te weinig, zitten te veel binnen, 
kijken te veel televisie en ga zo maar door. Sv Twello wil graag bijdragen aan de gezondheid van de jeugd van 
Twello. Een goede gezondheid begint vaak met bewegen. Wat sv Twello betreft kun je hier niet jong genoeg mee 
beginnen. Daarom organiseert sv Twello op 24 januari een gratis voetbalinstuif voor jongens en meisjes van 4 tot 7 
jaar. Tijdens deze instuif kun je kennis maken met het voetballen binnen sv Twello. Om het voor iedereen mogelijk 
te maken om te sporten heeft sportvereniging een wel heel erg bijzondere actie bedacht. Indien uw kind besluit 
om na de voetbalinstuif lid te worden bij sv Twello heeft de Twellose club de volgende actie voor u. Mini’s beta-
len geen contributie en als u uw kind aanmeldt als lid krijgt uw kind een gratis sv Twello bal. De instuif zal deze 
keer in de zaal plaatsvinden van het sportpark Zuiderlaan op 24 januari van 17.00 uur – 18.00 uur. Wilt u meer 
informatie kunt u contact opnemen met Jasper Pannekoek, 06-21558474 of per mail, svtwellovoetbal@concepts.nl

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

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

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP
De grootste sortering

O
VERM

ARSOVERM
ARS

O
VER

M
ARS

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

bigblow, De specialist in
voetbalborden! 

mailto:svtwellovoetbal@concepts.nl
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actief & betrokken

Mens en Welzijn Voorst zoekt 
enthousiaste maatjes

Nieuwe directeur van Mens en Welzijn
Vanaf 1 januari volg ik Leon Hoeben op als directeur/bestuurder van Mens en Welzijn. Een bijzondere 

datum. Gemeente Voorst bestaat dan immers tweehonderd jaar. De kerkgemeenten Voorst, Wilp, Twello, 

Terwolde en Nijbroek werden 1 januari 1818 samengevoegd tot de huidige gemeente Voorst. Ruim een 

decennium eerder is in ’s Hertogenbosch mijn betbetovergrootvader geboren, Joannes Terwijn. 

Ik ben zelf geboren in Venray en ‘ietsje’ jonger dan 

de gemeente Voorst: 43 jaar. Sinds 2003 woonach-

tig in Oosterbeek. Samen met mijn lieve vrouw en 

dochter. Mijn hobby’s zijn (o.a.) paardrijden, reizen, 

wandelen en lezen. Vanaf 1997 ben ik werkzaam in 

het sociaal werk, ook het werkveld van Mens & Wel-

zijn. Samen met collega’s, burgers en partners een 

bijdrage leveren aan de ontwikkeling van en/of 

zorg voor anderen en die bijdrage verbeteren en/of 

vernieuwen is wat mij in mijn werk drijft. De afgelo-

pen vier jaar heb ik dit gedaan bij Stimenz. Hier was 

ik tot 1 januari 2018 regiomanager regio Noord-

West Veluwe en was ik verantwoordelijk voor de 

dienstverlening van Stimenz in negen gemeenten 

in deze regio. Samen met collega’s zijn we er bij Sti-

menz de afgelopen vier jaar in geslaagd veel nieuw 

werk aan te trekken, de bestaande dienstverlening 

op de kaart te houden en nieuwe projecten en 

werkwijzen te ontwikkelen. Dit heeft er mede toe 

geleid dat Stimenz vanaf 2018 het Algemeen Maat-

schappelijk Werk mag gaan verzorgen in de Ge-

meente Voorst. En per 1 januari dus aan de slag als 

Directeur/bestuurder bij Mens en Welzijn. Een 

mooie lokale maatschappelijke organisatie! Ze 

geeft samen met de lokale gemeenschap invulling 

aan belangrijk en betekenisvol sociaal werk. De ko-

mende jaren ga ik dan ook graag de uitdaging aan 

om - samen met samenwerkingspartners, collega’s 

van Mens & Welzijn en vooral ook met u, als inwoner 

van de Gemeente Voorst - de verbindingen tussen 

mensen en het sociale karakter in de gemeente te 

behouden en te versterken. Ideeën, voorbeelden of 

netwerken die hier een bijdrage aan kunnen leveren, 

zijn altijd welkom en hierover kom ik graag in ge-

sprek. Sociaal werk komt altijd tot stand via samen-

werking en samenwerking is ook nog eens buitenge-

woon verfrissend én uitdagend. In dit verband wil ik 

van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te 

doen. Om de verbinding met gebruikers van onze 

dienstverlening en de vele vrijwilligers te onderhou-

den, werkt Mens & Welzijn met een cliëntenraad. 

Deze staat de directie gevraagd en ongevraagd bij 

met advies en denkt mee over het reilen en zeilen in 

de organisatie en over haar koers. We zijn op zoek 

naar nieuwe leden om dit betrokken en belangrijke 

medezeggenschapsorgaan te versterken. Heb je er-

varing met de dienstverlening van Mens & Welzijn of 

ervaring als cliënt van zorg- en/of welzijnsvoorzie-

ningen en vind je het leuk om met een groep betrok-

ken inwoners uit de Gemeente Voorst mee te denken 

over de organisatie? Neem dan voor meer informatie 

voor 1 februari contact op met Alie Last (tel.: 0571-

277945) of Roel Terwijn (tel.: 06-15176318). U kunt 

uw interesse met motivatie en korte achtergrond 

over u zelf ook direct kenbaar maken via e-mailadres: 

info@mensenwelzijn.nl. We nemen dan na 1 februari 

contact met u op.

Rest mij u een voorspoedig 2018 toe te wensen!

 

Hartelijke groet, Roel Terwijn.

Directeur-bestuurder Mens & Welzijn.

Organisaties bedankt!
Mens & Welzijn bedankt  de volgende organisaties en bedrijven hartelijk voor het bieden van 

werkervaringsplaatsen:

 De Passerel; 

 de Kruidentuin

 Bilbliotheek Voorst / 

 Brummen

 Trimenzo

 Zorggroep Apeldoorn

 Zwembad de Schaeck

 SV Twello

 Veluws College Twello

 RKB Martinus Twello

 De Oase Twello

 OBS de Wiekslag Voorst

 CBS de Zaaier Teuge

 OBS Wilp-Achterhoek

 Gemeente Voorst

 IJsseldal wonen

 Expert Twello

 Jumbo Twello

 Kwalitaria Marktplein

 Schoneveld Breeding 

 Brein Reclame

 Klunder drukkerij

 De Tractor-Shop.nl Wilp

 De Zonnegaard Voorst

 Motofun Leerkes 

 Go Ahead Eagles Deventer

 Tweety kleding

We kijken in 2018 uit naar een mooi vervolg op 

onze prettige  samenwerking!

Zoekt u enthousiaste mensen die graag mee wil-

len doen in de samenleving, aan de slag willen 

op een leuke werk(ervarings)plek, biedt u hen 

graag een kans of wilt u hierover meer informa-

tie of van gedachten wisselen? Dan komen we 

graag met u in contact! Mens en Welzijn Voorst is 

te bereiken via nummer 0571-279090 of mail 

info@mensenwelzijn.nl. Vraag naar één van onze 

trajectbegeleiders.

Namens Mens & Welzijn Voorst, Sandra Nieuwen-

huis, Mariska Roeloffs of Simone Beerthuis (tra-

jectbegeleiders Mens & Welzijn).

Maatjes zijn vrijwilligers die graag iets voor een ander willen betekenen. Zij vinden het 

belangrijk dat iedereen kan meedoen. Oók wanneer mensen de taal niet goed spreken, 

een beperking hebben of door verlies of omstandigheden weinig sociale contacten heb-

ben. Het contact is wederkerig; ook het maatje doet nieuwe ervaringen op en heeft ple-

zier in het contact. Wilt u zich graag inzetten voor mensen in de gemeente Voorst? Lees 

onze oproepen en meldt u aan via maatjesproject@mensenwelzijn.nl of bel 0571-279090.

Maatjes gezocht:
 Samen praten en op stap 

28-jarige dame uit Twello zoekt maatje om samen leuke dingen te doen buiten de woon-

voorziening, waar zij door psychische problemen woont. Graag gaat zij er samen op uit. Ze 

houdt van fietsen, koken, winkelen en kletsen. Leeftijd is niet belangrijk, wel duidelijke 

communicatie.

 Dementievriendelijk fietsmaatje

72-jarige vrouw uit Twello zoekt maatje om in de middag samen naar de bibliotheek te 

fietsen. Mevrouw kan niet zelfstandig naar buiten omdat zij dan de weg kwijtraakt. Wie 

heeft ervaring met dementie, is duidelijk en kan structuur bieden? Zo kan mevrouw met 

zelfvertrouwen samen op pad.

 Fietsmaatje met humor 

Rustige, 50-jarige man uit Voorst, met gevoel voor humor, wil graag samen fietsen in het 

weekend. Vanwege zijn beperking heeft hij een arbeidsmatige dagbesteding. In het week-

end mist hij sociale contacten. Hij zoekt iemand die dan met hem op stap gaat en voldoende 

gespreksstof heeft.

 Samen koffiedrinken

63-jarige vrouw uit Terwolde zoekt een maatje bij wie ze haar hart kan luchten tijdens het 

drinken van een kop koffie. Mevrouw is getrouwd en heeft Parkinson. Ze houdt van wandelen.

 Luisterend oor

32-jarige vrouw zoekt maatje met wie zij een persoonlijk gesprek kan voeren en samen 

leuke dingen kan doen. Zij woont zelfstandig in Twello en krijgt begeleiding vanuit Passerel. 

Zij zoekt iemand met wie het klikt, die haar grenzen kan aangeven, graag luistert en een 

goed gesprek wil voeren.

 Samen bewegen 

15-jarige jongedame uit Twello, met diabetes en licht verstandelijke beperking, zoekt ma-

tje die haar stimuleert om meer te gaan bewegen, op laagdrempelige wijze. Heb jij verstand 

van gezond eten en wil je een tijdje samen optrekken om haar te stimuleren?

 Spelletjesmaatje 

Twee zussen van middelbare leeftijd uit Twello zoeken een maatje om op woensdagmiddag 

samen een gezelschapsspelletje te doen. Zij worden begeleid door de Passerel. Samen op 

stap naar het dorp wordt ook op prijs gesteld.

 Inburgeren 

Syrisch echtpaar met jonge kinderen zoekt maatje. Zij wonen 2 jaar in Nederland en zijn 

recent verhuisd naar Twello. Hier hebben zij geen sociaal netwerk. Zij zijn gemotiveerd om 

hun leven hier op te bouwen. Wie gaat hen wegwijs maken?

 Taalles in Wilp

Jong Syrisch echtpaar wil graag de Nederlandse taal beter 

leren. Zij wonen met hun kinderen in Wilp, zijn open 

en vriendelijk, en zoeken iemand die hen ook in de 

dorpsgemeenschap kan introduceren.

Weet u niet precies wat u zou willen 
of heeft u andere interesses? Wij 
bespreken graag de mogelijkheden.



FRUIT
3 bakken pitloze witte druiven à 500 gram, 
bakjes blauwe bessen à 125 gram, netten 
handsinaasappelen à 1,5 kilo of bakken 
Conference peren à 1 kilo

3 VOOR

400

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

GROENTE
3 zakken sperziebonen of  
schalen trostomaten à 500 gram,  
bossen bospeen of stuks bloemkolen

3 VOOR

400

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

GROLSCH, BAVARIA, 
HERTOG JAN OF 0.0%
2 verpakkingen Grolsch, Bavaria  
of Hertog Jan pils in blik of  
alle soorten 0.0%

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol
*  2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. 

Alle combinaties mogelijk.

COCA-COLA
Regular, zero sugar of light 
Pak met 6 flessen à 1,5 liter

5+1
GRATIS*

*  5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de 
verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.

NIEUWE STANDAARD  
KIPBLOKJES
Filetblokjes naturel of saté, dijfiletblokjes, 
wokblokjes of dijblokjes knoflook of Indisch 
2 schalen à 256-350 gram

2 VOOR

500

SENSEO
3 zakken à 36 stuks

3 VOOR
1000

JUMBO ROZIJNENBOLLEN

25%
KORTING

Geen 18, geen alcohol

GATO NEGRO WIJNEN
2 flessen à 750 ml

2 VOOR

799

CHEETOS, DORITOS OF 
LAY’S BUGLES PARTY PACKS
2 zakken Cheetos Chipito à 170 gram, Nibb-
it sticks of rings à 150 gram, Doritos nacho 
cheese, sweet chilli pepper of cool American 
à 272 gram of Lay’s Bugles naturel of nacho 
cheese à 160 gram

2 VOOR

300

Geldig van ma 1 januari t/m di 20 maart 2018

 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
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it sticks of rings à 150 gram, Doritos nacho 
cheese, sweet chilli pepper of cool American 
à 272 gram of Lay’s Bugles naturel of nacho 
cheese à 160 gram

2 VOOR

300

Geldig van ma 1 januari t/m di 20 maart 2018

 Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101

FRUIT
3 bakken pitloze witte druiven à 500 gram, 
bakjes blauwe bessen à 125 gram, netten 
handsinaasappelen à 1,5 kilo of bakken 
Conference peren à 1 kilo

3 VOOR

400

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

GROENTE
3 zakken sperziebonen of  
schalen trostomaten à 500 gram,  
bossen bospeen of stuks bloemkolen

3 VOOR

400

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

GROLSCH, BAVARIA, 
HERTOG JAN OF 0.0%
2 verpakkingen Grolsch, Bavaria  
of Hertog Jan pils in blik of  
alle soorten 0.0%

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol
*  2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. 

Alle combinaties mogelijk.

COCA-COLA
Regular, zero sugar of light 
Pak met 6 flessen à 1,5 liter

5+1
GRATIS*

*  5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de 
verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.
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Zak rozijnenbollen à 6 stuks
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Zaterdag 20 januari & Zondag 21 januari, VOORSTER DANSDAGEN 2018
Sportpark Zuiderlaan (Zuiderlaan 5, Twello), 10.00 uur

Vrijdag 19 januari, ‘HEMELS GEZANG’ IN TWELLO
Dorpskerk Twello (Dorpsstraat 10, Twello), 20.00 uur

Zondag 28 januari, ZWEMMEN MET DEMENTIE
Zwembad de Schaeck (Veenhuisweg 53, Twello), 16.00 uur

Dinsdag 6 februari, LEZING ROELOF TICHELAAR: ‘DE SPIRITUALITEIT VAN HET 
GELUK’ Bibliotheek Twello (Marktplein 11, Twello, 20.00 uur

Zaterdag 27 januari, WINTERWANDELING IN KLARENBEEK
MFC Klarenbeek (Bosweg 12, Klarenbeek), 18.30 uur

Zondag 28 januari, NIEUWJAARSCONCERT SLANINA-CESTA MUSIKANTEN IN 
VOORST Dorpshuis Voorst (Schoolstraat 14, Voorst), 13.30 uur

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

AgendaVoetbal voor 60-plussers op 
vrijdagmiddag bij Voorwaarts

TWELLO.- Voor 60-plussers start op vrijdag 19 januari weer het vrijdag-
middagvoetbal. Lekker ouderwets een potje voetballen. Onder profes-
sionele begeleiding van de buurtsportcoach wordt er een uur gespeeld.

Sportiviteit en gezelligheid
Een vaste groep spelers komt weke-
lijks naar Voorwaarts om een lekker 
potje voetbal te spelen. Van een goe-
de warming-up tot een positiespel, 
van trap en pass-oefeningen tot af-

werken op doel. 
Naast het sportieve gedeelte wordt 
er voor en na het voetballen samen 
een kop koffie gedronken en praten 
over van alles en nog wat, net als 
vroeger!

Proeftraining 
Op vrijdag 19 januari bent u van har-
te welkom van 14:00 tot 15.00 uur 
om vrijblijvend een proeftraining 
mee te doen. 

Voor vragen kunt u terecht bij 
buurtsportcoach Wilco Huisman: 
06-15823140 of buurtsportcoach@
voorwaartstwello.nl 

Afwerken oefeningen op doel!

Tien-over-rood toernooi groot succes

KLARENBEEK.- Het alom bekende 
Tien-over-rood-toernooi van de af-
deling Biljart van SC Klarenbeek, 
gehouden in de tweede week van 
2018, werd wederom een groot suc-
ces. Het totaal aantal deelnemers bij 
dit toernooi was 226.
Voor het eerst dit jaar was er op 
woensdagavond Ladies Night met 
34 deelnemende dames. Het ging er 
enthousiast en soms echt fanatiek 

aan toe. Uiteindelijk werd Erna Ke-
tel kampioen van de dames.
Op zaterdagavond vond de finale 
van het toernooi plaats. In de laat-
ste wedstrijd waren er nog tien fi-
nalisten. Na enkele barrages bleek 
Antoon Boks de sterkste en dus 
kampioen van 2018, Jan Teunis-
sen werd tweede en Laus Veldman 
nummer drie. Freek Berenschot, de 
organisator van het gehele toernooi, 

huldigde de finalisten en kon allen 
een vleespakket uitreiken met een 
doosje eieren aangeboden door Hen-
drik Hulleman. Ondanks het door 
familie omstandigheden uitvallen 
van voorzitter Tonnie Brugman, kan 
men terugkijken op een uitstekend 
georganiseerd en geslaagd toernooi.
Hulde aan allen die hieraan hebben 
meegewerkt en dit toernooi hebben 
mogelijk gemaakt. 

Kaartmarathon 
bij SV Voorwaarts
TWELLO.- SV Voorwaarts organiseert  op zaterdag 27 januari haar jaar-
lijkse halve kaartmarathon voor Jokeren en Klaverjassen.  De start is 
om 10.00 uur en einde om 16.00 uur met de prijsuitreiking. Ook is er 
weer een verloting met zeer aantrekkelijke prijzen. Hoe meer loten er 
verkocht worden, hoe groter is de prijzenpot (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 re-
den om te komen, maar wel vooraf even opgeven. Maximale deelname 
van 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). De marathon is van 10.00 – 16.00 uur en de prijs voor deel-
name heeft de organisatie wederom kunnen houden op  €12,-.

Renovatie tennispark 
TC De Schaeck van start 
 

TWELLO.- Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsborrel is het startsein gege-
ven voor de renovatie van de tennisbanen aan het Schakerpad in Twello. Het 
tennispark van TC De Schaeck gaat helemaal op de schop. Er komen vier 
nieuwe gravelbanen, vier nieuwe smashcourtbanen en alle banen worden 
voorzien van led-verlichting. Vanaf april 2018 kan er dan het hele jaar door 
getennist worden. Tot die tijd is het park gesloten.

Oosterhuizen tien-over-rood
OOSTERHUIZEN.- In het dorpshuis van Oosterhuizen wordt dit jaar 
voor de 24e keer het jaarlijkse tien-over-rood biljarttoernooi gehouden 
van 26 februari tot en met 2 maart.
De voorrondes zijn van maandag 26 februari tot en met donderdag 1 
maart.
Aansluitend is op vrijdag 2 maart de kwartfinale, halve finale en fi-
nale. Aanvang alle avonden om 19.00 uur.

Inschrijven voor het tien-over-rood toernooi kan bij de heer Henk 
Quack. Telefoon 055- 5424738 Uitsluitend tussen 18.00 en 20.00 uur.
Of per e-mail elizabeth28121944@live.nl
Het inschrijfgeld bedraagt €5,- per persoon.
 

Wedstrijdverslag Eurobottle 
Voorwaarts - Hercules
TWELLO.- De eerste thuiswedstrijd 
van 2018 speelden wij tegen Hercu-
les. Gezien de uitwedstrijd zouden 
wij ook deze wedstrijd moeten win-
nen. Besproken werd om op snelheid 
te spelen en rekening te houden met 
de ballen naar de cirkel en afstands-
schoten. De wedstrijd werd geopend 
met een score van onze kant. Na 2,5 
minuut spelen stonden we met 4-0 
voor, een lekker begin. Na een kwar-
tier spelen is de stand echter 8-8. Dit 
met name door goede schoten uit de 
rechterhoek en van de cirkel. Geluk-
kig zat Laura goed in de wedstrijd en 

wist 4 keer achter elkaar te scoren 
waardoor de stand na 27 minuten 
14-8 was. Met een stand van 14-10 
gingen we de rust in. De eerste helft 
was moeizaam. Ballen kwamen net 
niet aan, de aanvalsconcepten wer-
den net niet goed uitgespeeld en ook 
het offensief verdedigen liep vandaag 
net niet. Wel hadden we het idee 
dat Hercules moe begon te worden 
en we de tweede helft dus meer ge-
bruik moesten maken van onze snel-
heid. De eerste 2 doelpunten van de 
tweede helft kwamen van onze kant. 
Met een snelle break out en door een 

goed gelopen valse wissel kwamen 
op een stand van 16-10. Echt lekker 
in de wedstrijd kwamen we helaas 
niet. We hadden moeite met het fy-
sieke spel van Hercules en moesten 
vooral scoren uit individuele acties. 
Aniek sloot de wedstrijd af met een 
doelpunt vanaf de rechteropbouw. 
Met een eindstand van 28-23 houden 
we de 2 punten in Twello. De volgen-
de wedstrijd spelen wij zaterdag 20 
januari 2018 om 19.00 in Eindhoven 
tegen PSV handbal. Er zijn nog een 
paar plekken over in de bus, dus kom 
ons allemaal weer aanmoedigen. 

mailto:buurtsportcoach@voorwaartstwello.nl
mailto:buurtsportcoach@voorwaartstwello.nl
mailto:elizabeth28121944@live.nl
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ZOEK DE BAAS!

Markt Twello

Kom.. . en proef de sfeer

vrijdagmiddag
van 12.30 tot 

17.30 uur

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

Vermist 
Zwart jong katertje: De Zweep, Kla-
renbeek.

Gevonden
Rode kater met wit op de kin, witte 
sokjes: Dernhorstlaan, Twello.

Ik ben als gevonden opgegeven 
vanaf de Dernhorstlaan in Twello.

Yelle, een 
speelse opa
Yelle is een Mechelse Herder van 12 jaar oud en dus al 
aardig op leeftijd, maar dat weerhoudt hem er niet van 
om nog enthousiast rond te dartelen. Hij heeft nog heel 
veel energie en wil graag werken voor zijn baas. 
Daarnaast is het een lieve hond en luistert heel goed 
naar commando’s. Wel heeft die duidelijke leiding no-
dig. Hij kan wat opdringerig zijn met contact maken, 
maar is ook gek op aandacht.
Wij zoeken voor Yelle nog een gezellig maatje en fijne 
plek waar hij zijn laatste tijd nog door kan brengen. 
Bent u diegene die hem dat nog kan bieden? 

Onze openingstijden zijn di/wo/do/vr 
van 13.30 tot 16.30 uur, zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. 
Op maandag, zon- en feestdagen zijn we gesloten. 

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

Wij zijn 2018 goed begonnen met een nieuw 
spaarsysteem inclusief app! Deze app kunt u downloaden 

in de Google Playstore of de Appstore.

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

 

 

WAARDEBON NOTEN AFDELING WAARDEBON ZUIDVRUCHTENAFDELING

PISTACHE CRANBERRY’S

GEMENGDE NOTEN 
MET PINDA’S

TURKSE ABRIKOZEN

CASHEWNOTEN KINGSIZE DADELS

6.99 9.99
6.99 7.99
7.99 9.99

500 GRAM 1000 GRAM NU

500 GRAM 1000 GRAM NU

500 GRAM 1000 GRAM NU

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding?

spaarsysteem inclusief app! Deze app kunt u downloaden 

CASHEWNOTEN

Sinaasappels
vol sap

Nieuw Zeelandse 
kiwi’s3.50 2.50

Clementine
mandarijnen 3.5030 stuks 10 stuks25 stuks

399 499 399499
NU 12 STUKS NU 10 STUKS NU 25 STUKS 3 KILO

SUPER KWALITEIT

ELSTAR APPELEN
‘ STEVIG, KNAPPERIG EN 
ZOET/ ZUUR’

SUPER KRETA NAVEL

SINAASAPPELS
‘VOL SAP, ZOET EN 
SUPER SAPPIG’

SUPER SAPPIGE SPAANSE

PERSSINASAPPELS
‘VOL SAP EN SUPER SAPPIG

DUBBEL RODE 
GRAPEFRUITS  
‘VOL SAP EN SUPER 
VAN SMAAK’

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

Oudheidkundige Kring Voorst

‘uit het archief’
KERKDIENSTEN

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

Als u buiten de spreekuren drin-
gend een huisarts nodig heeft 
Klarenbeek: bellen naar Apel-
doorn: 0900 600 90 00 
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 
Twello/Terwolde/Wilp: bellen 
met de Centrale Huisartsenpost 
Salland 0570 50 17 77.

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

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

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

ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 
– 17.30 uur; zaterdag van 9.30 – 
15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt 
u op werkdagen van 17.00 – 20.00 
uur en op zaterdag, zon- en feestda-
gen van 10.00 – 17.00 uur terecht 
bij de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in 
Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, 
Tuinstraat 51 in Voorst. 
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 
11.00 uur
Voor informatie bel met Zorgsaam 
op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, 
tel. 055 – 58 898 58 op kijk op 
www.zorgsaam.nl 
SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht te-
recht voor een compleet pakket aan 
diensten op het gebied van gezond-
heidszorg, zorg, wonen en welzijn. 
Tel.: (0900) 8856, 24 uur per dag, 7 
dagen per week bereikbaar. Inter-
net: www.sensire.nl, E-mail: info@
sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugd-
gezondheidszorg, dieetadvisering 
088-1263126. 24 uur per dag 
bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente 
Voorst en is 24 uur per dag 
bereikbaar via tel. 0571 28 05 30. 
Meer informatie: www.trimenzo.nl. 
Bezoekadres: de Martinushof, Sint 
Maartenserf 85 in Twello
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, 
voor alle vragen over diabetes (24 
uur per dag, ’s nachts alleen in ge-
val van nood) en over de producten 
en diensten van de Diabetesvereni-
ging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kultur-
hus Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beper-
king, chronische ziekte of autisme 
spectrum stoornis. Maatschappe-
lijk Netwerk Voorst, inloopspreek-
uur bij Kulturhus op werkdagen 
van 09.00-14.00 uur. Tel. 0570 74 
51 11. 
Voor meer informatie www.meeve-
luwe.nl 

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

MEDISCHE DIENSTEN

DIERENARTSEN

SPREEKUREN 
WIJKAGENT

Ds Steensma bij een herdenking in 
1946. Wie weet waar deze foto is 
gemaakt?

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

Op de foto van vorige week is 
geen reactie gekomen

Zaterdag 20 januari
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
19.00 uur, pastoor Daggenvoorde.

Zondag 21 januari 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
Y. van Neck, gez. dienst.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. . 
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. P. 
van Veen, 19.00 uur ds. J. van Staal-
duine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur, ds. E. Rijks en pastoor Daggen-
voorde.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur, 
kapel gesloten ivm oec. dienst in 
Dorpskerk .
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Y. 
van Neck, gez. dienst in Klarenbeek.  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Kl. 
Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Y. van 
Neck, gez. dienst in Klarenbeek.  
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur, geen viering.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” 
te Zutphen, 10.00 uur, ds. G. Mul-
der, 17.00 ds. C. v/d Valk.

Oecumenische Omroep Voorst
Uitzending Oecumenische Omroep 
Voorst iedere zondag van 09.00 uur 
tot 12.00 uur. Eerste blok 09.00 tot 
09.30 of 10.00 uur (afhankelijk van 
de aanvangtijd van de kerkdienst): 
muziek en informatie uit de bij de 
OOV aangesloten kerken. Tweede 
blok (09.30), (10.00) tot 11.00 uur: 
uitzending kerkdienst vanuit één 
van de bij de OOV aangesloten ker-
ken. Derde blok: tot 12.00 uur – ver-
zoekplatenprogramma.
NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
We helpen waar we kunnen
www.naastenhulpvoorst.nl

www.boschland.nl

Het Team Food & Agri van 
Boschland accountants en adviseurs

nodigt u uit voor het seminar 
‘Fosfaatrechten: wel of niet bezwaar maken’. 

Programma
13:30 uur Ontvangst
13:40 uur Welkomswoord
13:45 uur De toegekende fosfaatrechten en 
  diercategorieën; 
  Door Aalt van de Kamp en 
  Herman Vrielink agrarisch adviseurs 
  van Boschland accountants en adviseurs
14:10 uur De knelgevallenregeling
  Door mr. J. T. Fuller en 
  mr. E. Wijnne-Oosterhoff advocaten bij 
  Benthem Gratama advocaten te Zwolle
14:45 uur Vragen en discussie
15:00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Aanmelden kan via teamfoodenagri@boschland.nl 
of via 0575 46 13 91

Het bijwonen van deze studiemiddag is kostenloos, 
aanmelden is wel verplicht.

Wanneer?
Donderdag 25 januari, Kantoor Boschland
    Hengelosestraat 28, Hengelo Gld.

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


20% KORTING 
OP DAB+ RADIO’S

20% KORTING 
OP SOUNDBARS

20% KORTING OP 
HOOFDTELEFOONS

20% KORTING 
OP STEREO SETS

20% KORTING OP 
BLUETOOTH SPEAKERS

20% KORTING 
OP TV’S

Pr
ijs

- e
n 

m
od

el
w

ijz
ig

in
ge

n 
en

 e
ve

nt
ue

le
 d

ru
k- 

en
 z

et
fo

ut
en

 v
oo

rb
eh

ou
de

n.
 A

ct
ie

 g
el

dt
 a

lle
en

 o
p 

18
 t/

m
 2

1 
ja

nu
ar

i 2
01

8,
 n

ie
t i

.c
.m

. l
op

en
de

 a
an

bi
ed

in
ge

n.

3DAAGSE ALLÉÉN OP:

DONDERDAG

18
JAN

VRIJDAG

19
JAN

ZATERDAG

20
JAN

IN DE WINKEL EN ONLINE

EN OOK OP
ZONDAG

21
JAN

ALLÉÉN OP 
EXPERT.NL

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346

facebook.com/ExpertTwello

20%

20% KORTING 
OP TV’S

43’’109 cm
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20% KORTING OP 
(COMBI)MAGNETRONS 
EN (INBOUW)OVENS

20% KORTING OP 
ALLE STOFZUIGERS

20% KORTING 
OP WASMACHINES 

EN DROGERS

20% KORTING 
OP (INBOUW)KOEL-/

VRIESCOMBI’S

20% KORTING OP 
(INBOUW)VAATWASSERS

20% KORTING OP 
(INBOUW)KOOKPLATEN

ULTRA HD 4K TV  | KD-43XE7096

• 43” (109 cm) Ultra HD 4K HDR TV
• 4K-HDR: de scherpte van 4K met de helderheid, kleuren en details van HDR voor de beste kwaliteit
• 4K X-Reality™ PRO: beelden worden realtime geanalyseerd en verfi jnd voor opmerkelijke scherpte
• ClearAudio+: stemt het tv-geluid af voor meer helderheid en details, wat u ook kijkt
• Energieklasse A

599,20
749,-

59959920
20% EXPERT KORTING!

BIJVOORBEELD DEZE:

399,20
499,-

39939939920
20% EXPERT KORTING!

BIJVOORBEELD DEZE:

WASMACHINE | L6FB84GW

• 8 kg vulgewicht en 1400 toeren
• Automatische aanpassing van het energie- 

en waterverbruik t.o.v. de lading
• AquaStop waterslangbeveiliging
• Inverter motor met 10 jaar AEG garantie*
• Energieklasse A+++

*Na registratie via AEG

Op zondag zijn we gesloten, maar op expert.nl krijgt u ook 20% korting!
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