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LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

€ 39,95 € 59,95 m²

Topkwaliteit PVC vloeren. 
Uiterst slijtvast
voor intensief 
gebruik!

Inclusief:
- PVC vloer
- Egaliseren 
- Leggen 

Ook voor: tapijten, zonwering & horren, traplopers, 
gordijnen, karpetten

Molendwarsstraat 58 TWELLO
(showroom geopend op afspraak)

info@wilsterprojecten.nl
06 - 250 67 601
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WILSTER
P R O J E C T E N

WWW.PIETZOOMERS.COM

30%
70%
KORTING*

TOTALE NAJAARS-/
WINTERCOLLECTIE
Geldt op de originele verkoopprijs en is niet 
geldig op nieuwe en standaard collecties, 

boeken en lifestyle-artikelen.

*

TOT

IN DE BAN VAN DE DORPSQUIZ
WILP.- Op het schoolplein, bij de 
bakker, langs de lijn van het voet-
balveld; de ‘Dijk van een Dorpsquiz’ 
is “the talk of the town” in Wilp en 
omstreken. Vooral het promotie-
filmpje op Facebook heeft een hoop 
stof doen opwaaien. Hierin zijn mo-
gelijk aanwijzingen verstopt, maar 
menigeen tast nog in het duister 
over wat er nou precies bedoeld 
wordt. Kompassen, grondboren, fa-
miliespelletjes, consternatie alom. 
Of is het de organisatie daar juist 
om te doen? Dit promotiefilmpje 
gaat, zeker naar Wilpse maatsta-
ven, ‘viral’ op Facebook. Op dit plat-
form werd het al 47 maal gedeeld en 
duizenden keren bekeken. De orga-
nisatie is trots maar wil verder niet 
ingaan op de inhoud van het filmpje.

Snel populair
“Het is prachtig om te zien hoe het leeft 
en hoe dit ‘spelletje’ zichzelf inmiddels 
verkoopt. Iedereen heeft het erover, is 
inmiddels onderdeel van een team of is 
nog druk bezig een team te formeren”, 
aldus Guus Kroes, een van de initiatief-
nemers. De teller staat inmiddels op 200 
deelnemers maar de organisatie weet 
ook dat er nog wat teams zich melden.
Geïnspireerd door andere dorpen, zoals 
Klarenbeek, ging de 6-koppige organi-
satie 5 maand geleden van start. Dat de 
eerste editie van deze dorpsquiz al zo 
snel populair zou worden had men niet 
verwacht. “Het is een prachtig concept 
en je hoort hoe het in andere dorpen 
leeft. Kijk bijvoorbeeld naar Bathmen, 

daar is zo’n quiz al jaren een begrip en 
doet letterlijk iedereen mee. Dan hoop 
je natuurlijk dat je hier ook zoiets kan 
bewerkstelligen en vooralsnog lukt dat 
aardig”, vult de organisatie aan. 

Sponsors
De quiz is overigens niet alleen voor Wil-

penaren. Zeker niet zelfs. Ook Bussloo, 
Posterenk en Wilp-Achterhoek komen 
aan bod. Daarnaast zijn er ook legio 
vragen en opdrachten die geschikt zijn 
voor ‘mensen van buiten’. Op vrijdag 29 
maart, om 18.30 uur, liggen de quizboe-
ken klaar. Deze moeten vóór 23.30 uur 
weer ingeleverd worden. Inschrijven is 

nog steeds mogelijk. Je maakt de quiz 
met een team bestaande uit 8 tot 12 
personen. Meer informatie vind je op 
de internetsite: www.dijkvaneendorps-
quiz.nl. Hier vinden potentiele sponsors 
ook meer informatie. Voor bedrijven zijn 
er namelijk leuke manieren om te parti-
ciperen in dit evenement. 

De organisatie van de eerste editie van de “Dijk van een Dorpsquiz”

GROOT 
ONDERHOUD 
ZWEMBAD
TWELLO.- Het binnenbad van zwem-
bad de Schaeck bestaat alweer 26 
jaar en door de jaren heen zijn er 
regelmatig “kleine” onderhoud-
swerkzaamheden uitgevoerd. In april 
2019 zal er groot onderhoud moeten 
worden gepleegd. Zo wordt er onder 
andere een nieuwe beweegbare bo-
dem in het wedstrijdbad geplaatst, 
zal er een nieuwe lichtkoepel komen 
en wordt een deel van de ramen aan 
de buiten zijde vervangen.  Het groot 
onderhoud is gepland van 15 april tot 
en met 28 april 2019. In deze periode 
kan er geen gebruik worden gemaakt 
van de gehele binnen accommodatie. 

OPEN OPKOMSTEN 
SCOUTING GELRE GROEP 
TWELLO.- Durf jij de uitdaging aan? Zaterdagmiddag 19 januari heeft scou-
ting Gelre Groep Twello open opkomsten. Alle kinderen van 5 tot 11 jaar 
kunnen geheel vrijblijvend komen spelen bij scouting Gelre Groep in Twello 
(Stinzenlaan 80). En zo zelf ervaren hoe leuk het is bij scouting. Deelname 
is gratis. 

En ja, ouders zijn natuurlijk ook welkom!  
De open opkomsten beginnen om 14:00 
uur en duren tot 16:00 uur. Meisjes en 
Jongen van 5 tot 7 jaar (bij scouting noe-

men we je “bevers”). Jongens en meisjes 
van 7 tot 11 jaar (bij scouting noemen 
we je “zami-welpen”). Meisjes van 7 
tot 11 jaar (bij scouting noemen we je 

“shanti-welpen”). Ook zijn we op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers vanaf 17 jaar, 
die het leuk vinden om leiding te worden 
bij één van onze speltakken. Ervaring is 
niet nodig (uitstekende opleidingsmo-
gelijkheden), enthousiasme voor het 
jeugdwerk des te meer. Kijk op www.
gelregroep.nl of op  www.facebook.
com/scoutingtwello  . Vragen? Mail 
info@gelregroep.nl.  

KUNSTENAARS 
GEZOCHT
TEUGE.- Zondag 2 juni 2019 is het 
weer zover: de Kunst- en Cultuur-
route. De Kunst- en Cultuurroute 
Teuge is bedoeld om amateurkun-
stenaars in het dorp een platform 
te bieden om hun werk, ambacht 
of (culturele) specialiteiten aan pu-
bliek en aan elkaar te tonen. Dit kan 
in huis, in de schuur of in de tuin. 

Deze route brengt de onzichtbare cre-
ativiteit in Teuge naar de voorgrond! 
Het wordt gehouden in Teuge en omge-
ving en duurt van 11.00 tot 17.00. Voor 
mensen die van verder komen en graag 
mee willen doen: je kunt beroep doen 
op beschikbare locaties in het dorp. De 
organisatie roept daarom kunstenaars 
op om hun werk te laten zien aan de 
vele belangstellenden. Op de website 
www.kucult.nl is achtergrondinformatie 
te lezen en zijn prachtige foto’s te zien. 
De route is per fiets of wandelend af te 
leggen. Er wordt weer een routemap 
gemaakt zodat de bezoekers van loca-
tie naar locatie kunnen gaan. Kunst- en 
Cultuurroute wil dit jaar extra aandacht 
besteden aan deelname van kinderen, 
jongeren, muziek en nieuwe Nederlan-
ders. Zijn er kinderen of jongeren die het 
leuk vinden om te zingen, tekeningen of 
schilderijen te laten zien, geef jullie dan 
op en de organisatie zoekt een geschikte 
plek. Muziekbands en koren zijn ook van 
harte welkom. En nieuwe Nederlanders 
of te wel vluchtelingen: ook jullie zijn van 
harte welkom. Exposeer tekeningen of 
schilderijen, maak of zing muziek uit je 
geboorteland en laat de Nederlanders 
horen hoe mooi dat klinkt in je eigen 
taal! Aanmelden via m.g.wieggers@het-
net.nl of 055 3231818. Wil je mee helpen 
met de organisatie van de route, meld je 
dan ook aan.
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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:

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

Zorg en aandacht 
in kwetsbare tijden…

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

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.

&

WWW.DEBOOGFYSIOTHERAPIE.NL

VANAF 1 JANUARI GAAN WE  
SAMEN VERDER ALS  

DE BOOG FYSIOTHERAPIE
LOCATIE DUISTERVOORDSWEG
Duistervoordseweg 13
7391 CA Twello
0571 274 733

LOCATIE VERDISTRAAT
Verdistraat 4a
7391 SG Twello
0571 274 733

CATERING B.V.

Osnabrückstraat 20 Deventer 0570-626606 www.gotink.nl

Heerlijke maaltijden aan huis
warm of koelvers

v.a. v.a.108.€ 756.€

Warm 
aan huis

Koud 
aan huis

Een hand, een woord, 
een gebaar doet je zo goed

Als je iemand die je 
liefhebt, verliezen moet. 

Voor de vele blijken van belangstelling, tijdens haar 
laatste moeilijke periode en na het overlijden van 

Lambertdina (Diny) 
Ruitenberg-van der Kolk 

danken wij u hartelijk. 

 Erma & Bert
 Gieneke & Manfred
 Jan & Hetty 
 en klein- en 
 achterkleinkinderen 

Terwolde, januari 2019 

“Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen is ’t leven goed,
waar men blij en ongedwongen,
alles voor elkander doet”

Intens verdrietig nemen wij afscheid van Tom, onze zorgzame, 
liefdevolle en markante echtgenoot, pappa, schoonvader en opa

Antonius Maria Bak
Rotterdam,  Twello,
✳ 2 maart 1936  † 9 januari 2019

Ineke Bak-Hodes

Majella en Huub
   Simon en Eveline, Sophie, Sophie-Céline, Emma

Monique en Dave
   Mylène en Aljan, Romée en Hannah

Onno†, Duco†

Mignon en Martin
   Thomas, Fabian

Het afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Yarden & Lucía uitvaartzorg
T.a.v. familie A.M. Bak
Loubergweg 1, 6961 EJ, Eerbeek

Wij hebben ervaren hoe velen hebben 
meegeleefd tijdens de ziekte en 

na het overlijden van

Martina 
Rietman - Garst

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: 
in de vorm van woorden, bloemen, 

praktische hulp of een luisterend oor.

Dit heeft het afscheid 
voor ons bijzonder gemaakt.

Marinus Rietman
Henri, Marloes en Tim

Twello, januari 2019

Denk aan mij terug 
maar niet in de dagen van pijn en verdriet

Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Vol bewondering voor de wijze waarop hij 
zijn ziekte heeft aanvaard en gedragen 

hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze lieve vader, zoon, kleinzoon en opa

Eric Wijnstekers
Deventer,  Deventer, 
5 augustus 1968  12 januari 2019

 Hengelo Rico Wijnstekers en Manice Lopez

 Hengelo Boy Wijnstekers
  Cathaleya

 Twello Trudy Wichgers-van den Tol

 Rotterdam Opa Wijnstekers

De crematieplechtigheid zal 
in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres: 
Mw. G. Wichgers-van den Tol

Esdoornlaan 7, 7391 HL  Twello

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme 
medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden van onze 
moeder, schoonmoeder en oma.

Trees Klein Boonschate – Driessen

Daarom willen wij op deze manier laten weten dat de bloemen, 
de vele brieven en kaarten ons erg goed gedaan hebben en een 
grote steun voor ons zijn.

 Fam.  Klein Boonschate
 Fam.  Horijaans
 Fam.  Van Der Linde
 Fam.  Paalman

 
"Wat een prachtige en sterke vrouw"

Onze ma, schoonma, oma en "oma Jim" heeft ons
verlaten op de leeftijd van 82 jaar. Dankbaar dat zij
niet langer heeft moeten lijden, maar intens
verdrietig om het verlies delen wij u mee dat is
overleden

Jo Hagen - Vriezekolk
* 10-7-1936 t 11-1-2019

gehuwd met Henk Hagen (in herinnering)

 
Ma we zullen je missen!

Willy en Lammert Hissink
    Steven en Simone, Sil
    Robert en Carlijn
    Heleen
    Karin
Gerrit en Jannie Hagen
    Willian (in herinnering)

    Dennis en Claudia
    Jacqueline en Niels
Wim en Jolanda Hagen

 
Correspondentieadres: Gravenstraat 20
                                          7383 RJ Voorst

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
(heden), woensdag 16 januari van 19.30 tot 20.30
uur in restaurant Pijnappel, Hoofdweg 55 te
Klarenbeek.
 
De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag
17 januari om 12.30 uur in de "Monetzaal" van
crematorium "De Omarming", Voorsterallee 95 te
Zutphen.
 
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid om
de familie te condoleren in de ontvangkamer van het
crematorium.
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 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

Engelenburgstraat 55, Twello   

Tel: 0571  78 50 28   
Engelenburgstraat 55, Twello

Tel: 0571  78 50 28

auto
schade?

Sluit je bij ons aan! 
www.vandalen-installatie.nl/vacatures

Nog geen goede voornemens voor 2019?

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

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR 
RODE KRUIS VRIJWILLIGSTERS

TWELLO.- Een drietal inwoners van de gemeente Voorst werden vorige 
week Koninklijk onderscheiden door burgemeester Jos Penninx. De dames 
Attie de Leeuw-de Jong, Gerda van der Linde-van ’t Erve en Hannie Walgien-
van Werven werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Vrijwilligsters benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.   (foto: Arda van Vilsteren).

De hoge onderscheiding viel hun ten 
deel voor de jarenlange inzet als vrijwil-

ligster bij het Nederlandse Rode Kruis 
afd. Voorst. Ruim 40 jaar hebben zij zich 

ingezet op verschillende terreinen bij het 
Rode Kruis. Het regelen van de inkoop, 
de jaarlijkse bazaars, klompenweeken-
den, de jaarlijkse vakantie-weekenden, 
actief bij de welfare enz. waren en zijn de 
taken waarvoor de afdeling op hen kan 
rekenen.

NIEUWENHOF 
IN NIEUWE 
HANDEN
VOORST.- IJsseldal Wonen verkoopt 
in het voorjaar van 2019 het appar-
tementencomplex De Nieuwenhof 
in Voorst. Het wordt verkocht aan 
de Estea, een vastgoedexpert met 
expertise op het gebied van huis-
vesting binnen de zorgsector.

Waarom verkoopt IJsseldal de 
Nieuwenhof? 
IJsseldal Wonen verkoopt het pand, om-
dat het niet meer past binnen haar kern-
taak als woningcorporatie; het verhuren 
en beheren van sociale huurwoningen. 
Het servicecomplex De Nieuwenhof be-
staat nu uit 22 luxere appartementen 
(vrije sector) een restaurant, hotelka-
mers en andere ontmoetingsruimtes. 

Over Estea
Estea is sinds 2011 actief op de zorgvast-
goedmarkt. Het is een enthousiaste en 
deskundige organisatie op het gebied 
van seniorenhuisvesting. Estea werkt sa-
men met zorgresidentie Zonneburg en 
de huidige bewoners aan het toekom-
stige woonconcept voor senioren binnen 
De Nieuwenhof. Het streven is om dit in 
april 2019 van start te laten gaan. 

Overdracht
De koopovereenkomst is getekend en 
voorgelegd aan de Autoriteit Wonen. 
Zodra zij toestemming verlenen, wordt 
de definitieve datum van de overdracht 
bepaald. 

Woningcorporatie IJsseldal Wonen heeft 
bezit in de gemeenten Voorst en Lo-
chem. De organisatie heeft ruim 3300 
woningen verspreid over 14 kernen. 
Meer dan 30 medewerkers zetten zich 
dagelijks in voor goed en betaalbaar wo-
nen.

MARGRET SUELMANN 
STAPT UIT CDA FRACTIE
TWELLO.- Het bestuur en fractie van het CDA Voorst hebben met te-
leurstelling kennis genomen van het besluit van Margret Suelmann 
om per direct uit de fractie van CDA Voorst te stappen; de aan haar 
besluit ten grondslag liggende redenen betreuren wij. 

In een voorkomend geval is het gebruikelijk dat betrokkene de zetel in de raad 
opgeeft en wij doen dan ook een beroep op haar om de afspraken daarover na 
te komen. Het uitdragen van het programma van het CDA Voorst, hoe welkom 
ook, is naar de mening van het bestuur geen alibi om het raadslidmaatschap 
voort te zetten.
Als gevolg van de ontstane situatie heeft de fractievoorzitter overleg gehad 
met zijn collega’s van Gemeentebelangen en D66 over de ontstane situatie en 
zij hebben gezamenlijk geconcludeerd dat deze wijziging geen gevolgen heeft 
voor de coalitie. Het CDA zal zich samen met haar partners onverminderd inzet-
ten voor het uitwerken van het coalitieprogramma “Visie met Ambitie”.



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

Word jij onze nieuwe collega?

Per direct zoeken wij een nieuwe collega 
in ons team voor ± 32 uur met de 
volgende kenmerken:

- Recente werkervaring in een drogisterij
- Diploma drogist (minimaal assistent drogist)
- Schoonheidsspecialist (in ieder geval een sterke 
	 affiniteit	met	make-up)
- Leidinggevende capaciteiten
-	 Ambitieus
- Flexibel
- Verzorgd uiterlijk
- Klant- en service gericht
- Teamspeler

Passen deze kenmerken bij jou en vind je het leuk om in één van 
top-15 Etos winkels van Nederland te werken, mail dan je CV met 
een begeleidende brief inclusief pasfoto naar Monique via
monique@lubberts.nu.	Voor	meer	informatie	kun	je	ook	bellen	met	
Monique op 06-53175479.

Etos Monique - Dorpsstraat 34 - 7391 DE  Twello - Tel: 0571-270769
www.etos-monique.nl – facebook\etos-monique

Etos Monique - Dorpsstraat 34 – 7391 DE - 0571-270769 - www.etos-monique.nl

Dat kan nog tot 31 januari 2019
Voor meer info ga naar:
www.zonenisolatiecollectief.nl of bel met 088 030 2110.

Samen 
besparen?
Doe mee met de collectieve 
inkoopactie voor isolatie en 
zonnepanelen.

 

AVZ Asbest verzorgt en verwijdert  
uw asbest dak– en wandbeplating.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest Inventarisatie 

  Sloopmelding  
  We verwijderen zelf het asbest  
       (SC-530 certificaat) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we  nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 
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AVZ Asbest verzorgt en verwijdert  
uw asbest dak– en wandbeplating.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest Inventarisatie 

  Sloopmelding  
  We verwijderen zelf het asbest  
       (SC-530 certificaat) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we  nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
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AVZ Asbest verzorgt en verwijdert  
uw asbest dak– en wandbeplating.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest Inventarisatie 

  Sloopmelding  
  We verwijderen zelf het asbest  
       (SC-530 certificaat) 
  Indien gewenst leveren en plaatsen we  nieuwe platen 
  Kosteloze hulp bij subsidie-aanvraag (€ 4,50 / m2 dak) 
 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! 

 

 

AVZ Asbest BV 
Holthoevensestraat 13-B 

7395 SE Teuge 
 

Tel. 0571-76 90 30 
info@avz-asbest.nl 

 

AVZ Asbest verzorgt uw asbest-
verwijdering - binnen of buiten.      

VOOR DE LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW 

We regelen voor u: 
 Asbest inventarisatie 

  Sloopmelding 
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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
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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
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3 Favoriete broden

Altijd ovenvers voordeel bij Bakker Bart Twello

5 Lekkere krentenbollen 5 Rijk gevulde mueslibollen

Een goed begin van de dag 

Van Ghentstraat 5 | (0571) 27 25 05 | twello.vanghentstraat@bakkerbart.nl

6.50
3 voor

3.75
Voor

2.50
5 voor

3.25
5 voor

Iedere dag ontbijten 
tot 10:00 uur

EERSTE WANDEL 
1-2 DAAGSE IN TWELLO
TWELLO.- Wandelen wordt steeds populairder! Mede door de overheden die 
overal prachtige wandelroutes aanleggen die dorpen en steden via prach-
tige fiets- en voetpaden verbinden. Dwars door weilanden, bossen, langs 
beken en langgoederen. Alle reden om de eerste wandel 1-2 daagse Twello 
te organiseren. Een wandeltocht 3.0! Wat dat inhoudt, lees je hieronder.

Zaterdag 25 en/of zondag 26 
mei 2019
Iedereen kan zelf bepalen of je op za-
terdag of zondag loopt of er een wan-
del tweedaagse van maakt (ideaal als 
voorbereiding op de vierdaagse van 
Nijmegen en Apeldoorn). Je kunt kiezen 
uit afstanden tussen 5 en 25 km. En ook 
mag je bij de tweedaagse zelf bepalen of 
je per dag verschillende afstanden loopt. 

Start en finish marktplein 
Twello
De start en finish is in het centrum van 
Twello. Starten kan vanaf 7.00 uur in de 
ochtend tot 14.00 uur. Iedereen dient 
wel om 17.00 uur binnen te zijn.

Routes: zaterdags de 
Ijsselvallei, zondags ‘t Gelders 
Landschaps
Je kunt per dag kiezen uit vijf routes, tus-

sen de 5 en 25 km, waar zoveel moge-
lijk gebruik wordt gemaakt van goed te 
bewandelen voet- en fietspaden, rustige 
landweggetjes, dijken en landgoederen. 
Het blijven openbare wegen, zodat de 
verkeersregels wel in acht dient te wor-
den gehouden.   Honden mogen, mits 
aangelijnd, gratis meelopen!

Onder weg is er vermaak, 
educatie, eten en drinken 
De Wandel 1-2 Daagse Twello is absoluut 
niet saai. Naast de fraai uitgezochte rou-
tes kun je onderweg ook gebruik maken 
van sommige boeren, landgoederen, 
educatiecentra, kerken etc. die hun deu-
ren voor de wandelaars hebben open-
gesteld. Daarnaast staan er langs het 
parkoers standjes die eten en drinken 
aanbieden, al dan niet lokaal gemaakt. 
Ook gaan routes langs horecabedrijven 
die speciale wandelaanbiedingen op het 

menu hebben staan. Veel wordt gratis 
aangeboden of tegen kostprijs, maar 
neem ook wat geld mee voor die speci-
ale lunch, koffie of andere lekkernijen bij 
de horecabedrijven.

Wandel medaille en gratis 
naar de sauna!
Iedere deelnemer ontvangt bij de finish 
een fraaie medaille en een gratis dagje 
Sauna! Deze wordt u aangeboden door 
Thermen Bussloo.    

Borrelen of dineren in Twello 
De horecabedrijven in het centrum van 
Twello bieden iedere wandelaar na af-
loop een speciale aanbieding aan. Dat 
varieert van een 3 gangenmenu tot een 
heerlijke borrel.  En als het weer mee-
werkt, is het na zo’n wandeltocht heerlijk 
toeven op een van de terrassen in het 
centrum van Twello.
Wil je meedoen, schrijf je dan snel in 
via www.inschrijven.nl

De kosten voor deelname 
variëren per afstand:
5 km  zaterdag  5,00 euro, zondag 5,00 
euro, beide dagen  9,00 euro (jeugd tot 
16 jaar mag gratis mee!)
10 km  zaterdag  7,00 euro, zondag 7,00 
euro, beide dagen 12,50 euro (jeugd tot 
16 jaar mag gratis mee!)
15 km  zaterdag  9,00 euro, zondag 9.00 
euro, beide dagen 15 euro (jeugd tot 16 
jaar mag gratis mee!)
20 km zaterdag 11.00 euro, zondag 11.00 
euro, beide dagen 17,50 euro (jeugd tot 
16 jaar mag gratis mee!)
25 km zaterdag 12,50 euro, zondag 12,50 
euro, beide dagen 20,00 euro (jeugd tot 
16 jaar mag gratis mee!)

GEMEENTE VERWIJDERT OVERBODIGE 
VERKEERSBORDEN
TWELLO.- De gemeente Voorst is gestart met het verwijde-
ren van overbodige verkeersborden. Verkeerswethouder 
Hans van der Sleen ‘trapte deze actie af’ door op de IJsbaan-
weg in Twello het eerste overbodige verkeersbord eigen-
handig te verwijderen. 

Na een inventarisatieronde van de gemeente bleek dat er circa 
500 overbodige borden kunnen worden weggehaald. Veiligheid en 
voorkomen van verwarring. Borden herhalen bijvoorbeeld iets wat 
eerder ook al was aangegeven of zijn soms in strijd met elkaar. 
Naast het vergroten van de veiligheid, speelt ook mee dat het land-
schap hierdoor minder rommelig en dus fraaier wordt. Het totale 
aantal verkeersborden binnen de gemeente Voorst is op dit mo-
ment circa 4000. Door 500 borden weg te halen (= circa 13%), be-
spaart de gemeente ook nog eens 5.500 euro per jaar. Ongeveer 
200 van de verwijderde verkeersborden zijn nog in goede staat en 
kunnen eventueel worden hergebruikt; het restant wordt gerecy-
cled. Veilig Verkeer Nederland Onder andere Veilig Verkeer Neder-
land stelde onlangs dat één op de vijf verkeersborden in Nederland 
overbodig zijn. 

WONEN IN EEN APPARTEMENT? 
JURIDISCH BEST COMPLEX.

Vijftien procent van alle Nederlandse huiseigenaren woont in een 
appartement. Bent u ook van plan een appartement te kopen? Dan 
hebben we voor u wat juridische zaken op een rijtje gezet.

1. Wat is gezamenlijk en wat niet?
In een appartementencomplex zijn privé-delen en delen die gezamenlijk 
zijn. Hoe dit precies is verdeeld, staat op de splitsingstekening. Hierop 
is de indeling van het gebouw aangegeven. U vindt er de grenzen van 
uw woning en de gemeenschappelijke gedeelten. Zoals bijvoorbeeld de 
gangen. De splitsingstekening hoort bij de zogenaamde splitsingsakte.
2. Wat zijn de regels voor u als appartementseigenaar?
De belangrijkste regels staan in de splitsingsakte. Hierin leest u of de 
Vereniging van Eigenaren (VvE) u toestemming moet geven voor de 
bewoning van uw appartement. Toch belangrijk om te weten! Maar 
ook of uw appartement voor air-bnb-doeleinden mag worden gebruikt.
Het is belangrijk de splitsingsakte en de splitsingstekening in te zien 
voor u een appartement koopt. U kunt deze bij de makelaar of de 
verkoper opvragen.
3. Wat doet de VvE?
De VvE regelt veel in een appartementencomplex. Zo is er het 
gemeenschappelijke onderhoud van het gebouw, de schoonmaak van de 
gemeenschappelijke gedeelten en de gezamenlijke opstalverzekering. 
Zodra u uw appartement koopt, bent u automatisch lid. Het is voor u 
belangrijk te weten of de VvE wel actief is. U kunt dit navragen bij de 
makelaar of de verkoper. U kunt bijvoorbeeld vragen naar de laatste 
vergadering van de VvE en wat er in de notulen staat. Belangrijk, 
want in de vergadering van de VvE worden besluiten over het gebouw 
genomen, bijvoorbeeld over het onderhoud.
4. Hoe staat de VvE er financieel voor?
Elk jaar worden er door de VvE jaarstukken gemaakt. U kunt deze bij 
de verkoper inzien. Uit die stukken blijkt hoe het met de financiële 
situatie van de VvE zit: of er geld is geleend en hoeveel er in het 
reservefonds zit. Elke VvE moet zo’n reservefonds hebben. Dit is een 
potje voor het groot onderhoud. Hoewel wettelijk is voorgeschreven 
hoeveel er in het reservefonds moet zitten, houden sommige VvE’s 
zich daar niet aan. Het is goed om dit na te kijken. 
Als u uw appartement koopt, is bij de koop ook een percentage van 
het geld uit het reservefonds inbegrepen. Daarover hoeft u geen 2% 
overdrachtsbelasting te betalen. Overigens heeft u voor dat deel 
van de koopprijs ook geen aftrek voor de hypotheekrente. In plaats 
daarvan betaalt u over dat deel elk jaar inkomstenbelasting in box 3.
5. Servicekosten, zegen of molensteen?
Kijk ook vooraf of u als appartementseigenaar aan de VvE servicekosten 
moet betalen. Deze kunnen flink oplopen. Uit de servicekosten betaalt 
de VvE de jaarlijkse kosten zoals de opstalverzekering, de schoonmaak 
en verlichting van de gemeenschappelijke ruimten. Maar ook wordt 
vanuit de servicekosten het reservefonds gevuld.
Vaak is het best moeilijk om te doorgronden hoe het juridisch en 
financieel precies zit met een appartement dat u wilt kopen. Daarom 
is het altijd goed om even contact op te nemen met uw notaris. Wij 
helpen u graag antwoorden te vinden op uw vragen die bij de aankoop 
van een appartement horen.
Slaghekke Notariaat is aangesloten bij Netwerk Notarissen, een 
landelijke organisatie van 150 notariskantoren die steeds van elkaar 
leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.
Bel ons op 0571-274668.

RIJKSSTRAATWEG 88

7391 MT TWELLO

TELEFOON (0571) 27 46 68

INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL

https://inschrijven.nl/form/2019052500192-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
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0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

De Matterij
  Meubelstoffering

Showroom/werkplaats 
    Rijksstraatweg 47 
     7391 MH  Twello 

    www.matterij.nl  
      info@matterij.nl

Bel voor een vrijblijvende offerte: 

   0571-272334    

  

     Open:  Di t/m do: 10.00-18.00u Vrij: 09.00–21.00u  Za: 10.00–16.00 u      

 

 * Klassiek en modern  
 * Caravan bekleding 
 * Kussens maken 
 * Reparaties/vullingen 
 * Leer reparatie 
 * Biezen en webbing 

Vitalis Biologische Zaden B.V. is een biologisch tuinbouwbedrijf dat groentezaden produceert 
en verkoopt voor de biologische beroepstuinbouw.  Wij hechten groot belang aan 
duurzaamheid, een prettige werksfeer en kwaliteit in het werk en ons product.

Wij zoeken voor onze twee lokaties (Voorst en Twello)

GEWASVERZORGERS IN DE KAS

ten behoeve van de groentezaadteelten 
voor de periode maart t/m augustus 2019

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
• het verzorgen van de gewassen gedurende de gehele teeltcyclus door diverse 

routinematige werkzaamheden (bijvoorbeeld planten, snoeien, emasculeren, bestuiven 
etc.), op aanwijzing van de Chef Kas of Hoofd Gewasverzorging;

• het handmatig oogsten en verwerken van de gewassen gedurende de oogstperiode.

Je voert de diverse werkzaamheden uit in de kas (‘s zomers kan de temperatuur oplopen 
tot boven de 30°C). In de plant- en oogstperiode moet je rekening houden met fysieke 
belastinginspanning in verband met tillen van plantgoed en geoogste gewassen.

Je bent praktisch ingesteld, flexibel en je werkt nauwkeurig en resultaatgericht. Daarnaast 
kun je goed samenwerken en staat het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel. Affiniteit 
met de (biologische) tuinbouwsector is een pré.

Voor beide locaties, Vitalis (Voorst) en IJsselland (Twello), zijn we op zoek naar 
gewasverzorgers die 30 uur per week willen werken (6 uur per dag). De werktijden zijn van 
8.00 uur tot 15.00 uur en van 1 juni t/m 31 augustus van 7.00 tot 14.00 uur.

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Daphne Mellink (0575 502 648).
Schriftelijke sollicitaties kun je tot uiterlijk 14 februari 2019 richten aan Carolien van 
Heusden-Evers: c.vanheusden@biovitalis.eu.

Creat ing an organ ic world

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

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

Koppelstraat 4 | Twello 
Tel: 0571 - 794 514

www.v-s-v.nl

Voertonnen en kuipen 

Handig als voer en 
zout opslag!

*25/40/60 Liter

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

 www.veluwscollege.nl/twello

 

Stagiairejaren 
Ik stond nog maar nauwelijks zelf voor de klas als 
leerkracht op de basisschool of ik ‘kreeg’ er al eentje.
Er werd niet gevraagd of je dat wel wilde. Ze waren er, 
wilden het vak leren en moesten een plek hebben om 
dat te gaan doen. En natúúrlijk zei je geen ‘nee…’
Stagiair(e)s. In mijn beginjaren waren ze bijna van 

dezelfde leeftijd als ik toen was. Dat was heel leuk, maar 
tegelijkertijd vroeg je je ook af: ‘Wie ben ik om…?’

Toen ik zélf als student op mijn tweede stagebasisschool 
kwam, samen met twee studiegenoten, deden de  eerkrachten 

aldaar net of ze er helemaal geen zin in hadden. De directeur 
speelde het spelletje mee. ‘Maar ik had er vorig jaar óók al ééntje!’, zuchtte een 
leerkracht met duidelijke tegenzin. ‘Niet zeuren! Zeg je nee, dan krijg je er twee’, 
antwoordde de directeur. Na lang ge-onderhandel kwamen we toch alle drie 
bij iemand terecht, ‘toevallig’ alle drie mannen en ‘toevallig’ alle drie zitting 
houdende in een groepje noodlokalen, enkele minuten van het hoofdgebouw. 
Daar vertelden ze dat het allemaal ingestudeerd was en ze allang hadden besloten 
ons die plekken te geven. Het werd een gezellige en leerzame tijd. Wij kregen het 
gevoel dat het drietal docenten daar een soort eigen toko had, met eigen regels 
en afspraken. Het gebeurde ook zelden dat er iemand van het hoofdgebouw 
kwam kijken. En wanneer er onverwacht inspectiebezoek kwam, zat er een rood 
briefje in de rondgaande schoolagenda. Veel geleerd in al die stagejaren. Soms 
trof je iemand waarvan je dacht: ‘Wanneer ik toch ooit eens zó kan lesgeven…!’ 
Soms iemand waarvan je dacht: ‘Zó ga ik het zéker niet doen…!’ Het vormt je als 
persoon en als beginnend docent, al die verschillende mensen met hun eigen kijk 
op onderwijs, lesgeven, het leven. En ergens daaruit komt dan jóuw model als 
docent tevoorschijn. Maar eigenlijk pas nadat je het ook een tijd écht helemaal 
alleen hebt gedaan. En ik ben ervan overtuigd, dat de manier waarop je lesgeeft, 
alles te maken heeft met hoe je in het leven staat. Tijdens mijn jaren als docent 
basisonderwijs zijn er heel wat stagiair(e)s voorbijgekomen. Ik vond het altijd erg 
leuk. Je had het gevoel dat je een beetje sámen die klas deed, vooral tijdens een 
stageweek, waarin diegene er dan iedere dag was. Het was mooi om te merken dat 
je iemand écht iets kon leren, of dat diegene ook een klik met jou en je klas kreeg. 
En dat maakte een afscheid zowel voor jezelf als voor de klas soms best moeilijk. 
Ook hier op het Veluws College Twello lopen er heel wat rond. Voor verschillende 
vakken. Qua leeftijd konden ze inmiddels mijn zoons of dochters zijn, maar ik vind 
het nog steeds heel leuk, leerzaam en zinvol een stagiair te begeleiden. Je bent 
je ook weer bewuster van je eigen handelen in en voor de klas. Soms houd je nog 
een tijd contact en volg je iemand in zijn of haar baan of leven. Mijn stagiair van 
dit schooljaar staat bijna de hele week voor de klas op een basisschool. Daarnaast 
studeert hij Nederlands, geeft hier op de woensdagochtend zoveel mogelijk lessen 
en gaat dan op woensdagmiddag zélf naar school als student. Respect, dan heb je 
écht een druk leven. Ook loopt er een oud-leerling van onze school hier stage! En, 
het kan nog verder gaan, er is een docent die hier als leerling op school zat, stage 
liep én nu bij ons een baan heeft…! Cirkel rond. Wanneer ik een nieuwe stagiair 
krijg, zeg ik altijd bij de kennismaking: ‘Ik hoop veel van je te leren!’ Dat levert 
soms een verbaasde blik op. Maar je leert van elkáár! Stagiair(e)s zijn meestal 
jonge mensen, met frisse, nieuwe ideeën. Ze brengen de toekomst de school 
binnen, zitten midden in hun opleiding van nú. Ze houden jou én de school jong 
(mij tenminste wel…) van geest. En: ze willen docent worden!! Wauw! Wie wil dat 
nog? In deze tijd van lerarentekorten zou je denken: bijna niemand… Laten we blij 
met ze zijn, goed voor ze zorgen, ze enthousiast maken of houden, ze veel leren. En 
veel ván ze leren.

Bert Jansen
Docent VC Twello

Open dag
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur

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

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

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

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

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

NIJBROEK, Middendijk 3

Op een aantrekkelijke locatie gelegen vrijstaande
woning met 3 slaapkamers, aangebouwde 
garage/berging, carport en fraai aangelegde 
voor- en vrij gelegen achtertuin. 
Perceeloppervlakte 374 m², 
woonoppervlakte 120 m², inhoud 500 m³.

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

TWELLO, Acacialaan 4

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

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21

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

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

VOORST, Enkweg 36

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

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Raccordement 116

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

WILP, Grotenhuisweg 40

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

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

WILP, Enkweg 14A
Interesse in een nieuwe woning? 

De NVM Open Huizen Dag op 

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt deze woningen  

zonder afspraak vrijblijvend 

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende

woningen op www.bieze-makelaars.nl
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Locatie: Buddezand 7 - 13 in Wilp
Vier luxe nieuwbouw appartementen te huur in het landelijk gebied in de eVZ de Fliert

Aankopen?
Een aankoopmakelaar 
heeft vele voordelen!

Bel voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak!

‘DE ZORG’ KRIJGT SOMS VEEL KRITIEK, TERWIJL ER JUIST ZÓVEEL HEEL GOED GAAT 

TEUN DE GRAAF: “IK WIL EEN 
ANDER GELUID LATEN HOREN!” 
Tekst door Jos Bosch, 
foto door Maarten Relker
Teun en zijn vrouw Alie waren 55 
jaren samen en beleefden in 2017 
hun 50-jarig huwelijksfeest. Alie 
overleed op 21 maart 2018 in aan-
wezigheid van het gehele gezin. “Ze 
vroeg ons toestemming, of wij het 
wel goed vonden dat ze zou gaan”. 
Hoewel het gemis van z’n vrouw 
groot is, klinkt er ook tevredenheid 
bij Teun. Samen het leven afron-
den en afscheid nemen.  Maar dit 
verhaal gaat niet alleen over Alie, 
haar ziekte en overlijden. “Het moet 
geen zielig verhaal worden. Het gaat 
mij erom, dat ik de mensen wil laten 
weten, dat het in de zorg ook heel 
goed kan gaan. ‘Een ander geluid’, zo 
wil ik het noemen.” 

Klokslag 10.00 uur bel ik aan bij de 
prachtig gesitueerde woning tegenover 
de basisschool. ‘Leven in de brouwerij’ 
en terwijl ik dat mompel, opent Teun 
de deur. “Je had gewoon door kunnen 
lopen hoor!”. Dát is nog eens een wel-
kom van deze vriendelijke gastheer. We 
nemen ‘ouderwets’ plaats in de keuken 
en door het raam zie ik in de achtertuin 
een kippenhok. “Ik wilde dieren om mij 
heen. Heb honden gehad, maar dat 
gaat niet meer. Een kanariepietje leek 
me ook niet wat, dus werden het kip-
pen.”

Afleiding en aanloop heeft Teun vol-
doende; de kinderen en kleinkinderen 
wonen in of dicht bij het dorp en verder 
is het ‘ons kent ons’. “Ik ben met alles 
heel tevreden en daarom wil ik ook wat 
vertellen.” Sterker nog, Teun kan een 
hele ochtend vol praten om duidelijk te 
maken, hoe goed de zorg kan zijn. Zorg 
was in vele facetten aanwezig, “misstan-
den hebben we niet meegemaakt” aldus 
Teun. 

“Mensen hoor ik vaak klagen over de 
zorg in Nederland, wat er allemaal niet 
goed is, alle misstanden en ook ontevre-
denheid. Daarom wil ik graag aan ieder-
een vertellen, dat het ook anders kan en 
gaat.” Uiteraard begrijpt ook Teun wel, 
dat het in de zorg soms mis kan gaan. 
Misstanden en misverstanden komen 
overal voor. Toch zou dit al het goede 
niet mogen overschaduwen. “Wanneer 
we in het ziekenhuis kwamen, kende 

men ons al. ‘De vrouw in de rolstoel is er 
weer’ en wanneer we niet op de kamer 
waren maar op het dagverblijf, werd ons 
de koffie nagebracht. Er werd altijd voor 
ons gezorgd.” Een klein voorbeeld van 
zorg, maar het gebaar van gastvrijheid 
is groot. 

De laatste jaren kwam Teun vaak in het 
ziekenhuis vanwege de gezondheid van 
Alie. Meerdere ziektebeelden maakten 
dat Alie meer en meer aan de zorg werd 
toevertrouwd. Feitelijk is die zorg sa-
men te vatten in ziekenhuis, huisartsen, 
thuiszorg en gemeente welke een warme 
mantel om Teun en Alie hebben gesla-
gen. De thuiszorg deelde haar tijd zelf in, 
om maximale hulp te kunnen verlenen 
en de huisarts had regelmatig contact 
om navraag te doen over de stand van 
zaken. 

Gemeente Voorst toonde ook grote be-
trokkenheid bij de zorg. Er was overleg, 
wanneer bijvoorbeeld hulpmiddelen 
dienden te worden aangeschaft of aan-
passingen in huis noodzakelijk waren, 
waaronder een rolstoel of anderszins. 
Er werd meegedacht in oplossingen. 
“Na het overlijden van Alie wist ik, dat de 
spullen welke we in bruikleen hadden, 
terug moesten. Ik hoefde niet direct alles 
terug te geven, ik kreeg tijd van de ge-
meente en heb uiteindelijk zelf contact 
met ze opgenomen toen ik er aan toe 
was.” Teun voegt daaraan toe, dat we 

blij moeten zijn, in de gemeente Voorst 
te wonen. 

“Maar wij klaagden ook niet en losten veel 
zaken zelf op” en vervolgens legt Teun 
uit, wat er ooit mis ging met de nieuwe 
rolstoel voor Alie. De maten waren geno-
men, alles zou moeten passen, maar dat 
bleek niet helemaal het geval. “Toen ben 
ik zelf heel voorzichtig aan het sleutelen 
gegaan en heb het opgelost. Dat ging ook 
sneller dan wanneer ik iemand moest la-
ten komen. Veel dingen deden we graag 
zelf, omdat het wel kon. Mensen hebben 
misschien geen idee wat een ziekte kost!” 
Teun en Alie droegen zelf bij aan de be-
perking van die kosten, door zoveel mo-
gelijk de dingen zelf te doen. Anderzijds 
was het juist ook dankzij de zorg, dát ze 
nog veel samen hebben kunnen doen. 

Iedere zondag gaat Teun naar het kerk-
hof van Terwolde, daar is de as van Alie 
uitgestrooid. Hij vindt er wat hij nodig 
heeft en thuis is er een speciaal gedenk-
hoekje met foto’s van zijn vrouw, kinde-
ren en kleinkinderen. Zijn vrouw mist hij 
iedere dag, want ze kon Teun geruststel-
len als er iets mis was. Er is een goede 
band met de beide dochters en die ge-
ven soms advies, “maar ik doe niet alles 
wat ze zeggen hoor!” Een tevreden man, 
die ondanks het gemis van veel, dank-
baar is voor alles. “Alie en ik hanteerden 
altijd de uitspraak ‘het komt goed. Wel-
nu, ik vind dat ik het goed doe.”

LEZING OVER 
HOOG WATER
WILP.- Vrouwen van Nu Wilp bestaat dit 
jaar alweer 73 jaar. Op donderdag 17 ja-
nuari is de eerste afdelingsavond van het 
nieuwe jaar in dorpshuis De Pompe. Na 
de jaarvergadering is Hans Riefel uit Wilp 
gastspreker. Hij vertelt en laat beelden 
zien van het hoge water van de IJssel in de 
afgelopen 35 jaar. Heeft u belangstelling 
voor deze lezing, dan bent u van harte 
welkom. De avond begint om 19.45 uur. 

JAARVERGADERING ZIJACTIEF
DE VECHT.- Op 23 januari 2019 is de jaarvergadering van ZijActief de Vecht. Pastoor 
Hermens zal dit keer het meditatief moment verzorgen. Daarna volgen de verschil-
lende verslagen en bestuursverkiezing. Ontvangst met koffie/thee en een oliebol 
vanaf 19.30 uur.  Twee leden zijn aftredend en niet herkiesbaar. Na de pauze zal Wil-
lem Groot Zwaaftink vertellen over de opleiding van de KNGF-geleidehond. Uit eigen 
ervaring vertelt hij erover en laat een film zien. Natuurlijk brengt hij zijn hond mee. 
We hopen u te ontmoeten bij zaal de Groot. Introducees zijn welkom

SCOUTING DE VUNDELAAR ZWEMT VOOR 
ONDERHOUD VAN DE SLEEPBOOT “BELUGA”
TWELLO.- Afgelopen zondag 13 ja-
nuari hebben 60 leden van scouting 
de Vundelaar deelgenomen aan 
de zwemmarathon in zwembad de 
Schaeck. Met deze marathon werd 
geld opgehaald voor het onderhoud 
van de sleepboot ‘’Beluga’’. De Be-
luga wordt wekelijks gebruikt voor 
opkomsten en kampen. En dat al 30 
jaar. 

Aan de sleepboot wordt momenteel 
groot onderhoud uitgevoerd. En voor 
dit onderhoud is veel geld nodig. Geld 
dat niet volledig uit de clubkas betaald 
kan worden. Daarom hebben de leden 
van de watertakken de handen ineen 
geslagen en een zwemmarathon ge-
organiseerd. In een half uur moesten 
zoveel mogelijk baantjes van 25 meter 
worden gezwommen. De leden hebben 
zich laten sponsoren door familie, bu-
ren, kennissen en vrienden. Voor iede-
re gezwommen baan kon geld worden 
verdiend of een maximum bedrag.  
We kunnen terugkijken op een zeer 
succesvolle actie. Velen hebben deze 
actie ondersteund en hun financiële 

steun toegezegd. We hebben een mooi 
geld bedrag binnengehaald voor het 
onderhoud van de Beluga. Scouting de 
Vundelaar bedankt alle sponsoren voor 

hun bijdrage.  Draagt u de scouting de 
Vundelaar een warm hart toe? Doneren 
kan nog via doneren.waterscoutingt-
wello.nl



1 regel e 2.25

2 regels e 2.50

3 regels e 2.90

4 regels e 3.40

5 regels e 3.85

6 regels e 4.40

7 regels e 5.00

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

een hokje gebruiken. Uiterlijk 
maandagochtend  nleveren (tegen 

contante betaling) bij Voorster Nieuws. 
U kunt deze bon ook voor zaterdag 

opsturen naar het Voorster Nieuws of 
invullen via www.voorsternieuws.nl, 

dan ontvangt u een factuur.

PUNTJES
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

Binnenkort gevraagd: 

medewerker m/v
Verpakken-wegen 

leveranties naar slagers en horeca.
Ongeveer 15 uur p/w, ingeval juiste persoon

leeftijd geen probleem.

Twello, Jo Roelofs (0571) 27 66 27

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

1 printje? Of 5000?
Kan bij ons allemaal !

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

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

Airpress 
Compressoren/Gereedschap

Koppelstraat 4 | Twello Tel: 0571 - 794 514
www.v-s-v.nl

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

www.vanheesversmarkt.nl

Duistervoordseweg 7 7391 CA  Twello tel: 0571-271797

Witlof 0.69
Elstar of jonagold

2 kilo

500 gram

2.99
Mineola’s

Salade vd week: 

10 stuks 2.99

1.49

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

Rode kool gesneden 0.89500 gram

200 grambleekselderij salade

Roekbakvoordeel
Stoofschotel

nu 25% 
GRATIS!

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

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

70-Tons weegbrug

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

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. E90,00 
steunzolen volwassenen 

v.a. E147,50 sportzolen v.a. 
E147,50. Bel voor een afspraak 

of vrijblijvend advies 06-
14375736 www.mulderortho-

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

en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 06-

51607885 Twello. Te koop open haard hout. 
Eventueel thuis gebracht 

rondom Twello 0571 - 274621

Commercieelmedewerker 
binnendienst gezocht voor 
Tractor-Shop.nl (16-20 uur) 

HBO-niveau bij voorkeur 
richting textiel/bedrijfskunde 

Meer info? info@tractor-shop.nl 
/ 0571270415

Te koop: elektrische fiets, 
lage opstap, weinig gebruikt 

495,- euro tel. (0571) 26 14 03

Te koop open haard hout. 
Eventueel thuis gebracht 

rondom Twello 0571 - 274621

HEEFT U IETS AAN TE 
BIEDEN OF BENT U 
NAAR IETS OP ZOEK, 
PLAATS EEN

VIA WWW.VOORSTERNIEUWS.NL 
OF VUL DE BON IN

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

bigblow, De specialist in
voetbalborden! 
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ZORG OM BOER EN TUINDER

Henk Slagman, regio Oost  

Landelijk emailadres 

06 - 30 90 91 89
oost@zorgomboerentuinder.nl

info@zorgomboerentuinder.nl

Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor 

het gezin en voor zichzelf. Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt 

ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.

www.zorgomboerentuinder.nl
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WIM BOLINK EN JAN WESSELDIJK WERKEN MEE AAN ZORG 
VOOR BOER EN TUINDER IN GEMEENTE VOORST
‘HET IS EEN MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR IEDEREEN!’
Weet hebben van wat er in de bui-
tengebieden van gemeente Voorst 
gebeurt, met als grootste zorg de 
plekken, waar agrarische onderne-
mers op de een of andere wijze in de 
knel raken.

Deze ‘missie’ werd voorjaar 2018 aan-
gegrepen als een van de onderdelen 
voor de projectgroep ‘Voorst onder 
de Loep’, welk project met hoofdlet-
ter staat voor Preventie. Daarbij de 
vraag; hoe kom je erachter wat er 
speelt en hoe signaleer je dat? “Men-
sen in de knel kunnen ontvankelijk 
worden voor aanbiedingen waar wij 
niet op zitten te wachten …” zegt Jan 
Wesseldijk, adviseur landelijk gebied 
gemeente Voorst. 

Stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) 
is een onafhankelijke vrijwilligersorgani-
satie welke een luisterend oor biedt aan 
boeren en tuinders. Ondernemers die 
twijfelen over de eventueel veranderen-
de koers van hun bedrijf, zorg hebben 
over de financiële situatie of met andere 
vragen worstelen, kunnen bij ZOB te-
recht. Wim Bolink is een van die vrijwil-
ligers. Hij is ervaringsdeskundige, komt 
uit de agrarische sector en is daarmee 
goed bekend. “Ik ken de weg een beetje 
binnen de ambtenarij. Dat helpt mij om 
de verbinding te kunnen leggen” waar-
mee Wim doelt op het kunnen verbin-
den van de ondernemers met daarvoor 
geschikte instanties en/of personen. De 
herkenning is groot en de drempel laag. 

Wim is sinds een jaar als vrijwilliger 
verbonden aan de gemeente Voorst. 
Landelijk telt de stichting ZOB ca. vijftig 
vrijwilligers. Mensen die veel connectie 
hebben met de agrarische sector. Het 
project van zorg om de boer is ook juist 
geschoeid op de boer. De ondernemer 
die niet in de problemen moet komen, 
niet afglijden naar een isolement door 
bijvoorbeeld weinig tot geen contacten. 
De boer die niet in de verleiding moet 
komen om op het criminele pad te ge-
raken door zijn schuren beschikbaar te 
stellen voor illegale, niet-agrarische doel-
einden. Maar hoe doe je dat? Hoe creëer 
je ingangen? Hoe haal je de wetenschap 
naar je toe? Wim Bolink is nog actief in de 
sector als adviseur, waardoor hij de wet- 
en regelgeving goed kent. “Verder heb ik 
mijn hele leven met mensen gewerkt, ik 
weet hoe de mensen denken en wat er 
speelt.” Wim verkocht ooit zelf zijn be-
drijf en ging nieuwe dingen zoeken om 
plezier uit het leven te halen. 

Het is belangrijk dat er een goed contact 
is met de erfbetreders. En het is óók be-
langrijk dat de erfbetreders kwaliteiten 
hebben om behulpzaam te kunnen zijn 
in het gehele traject van zorg om de 
boer. “Een boer gaat nooit bellen wan-

neer hij problemen heeft. Wat je ziet, is 
dat de boer door bijvoorbeeld een gro-
tere werkdruk, meer alleen gaat doen. 
Daardoor heeft hij minder tijd om met 
de buurman te praten. Het dreigen al-
lemaal solisten te worden. De boer kan 
z’n ei niet meer kwijt over wat hem bezig 
houdt. En dus moet de actie komen van 
de mensen die op een natuurlijke ma-
nier op het erf aanwezig zijn; dierenarts, 
huisarts, accountant, veevoeradviseur  
en de vrachtwagenchauffeur die bijvoor-
beeld de melk komt halen. 

Een belangrijke erfbetreder is ook de fa-
milie. En dáárom is het goed, om ook de 
inwoners van de gemeente Voorst mee 
te nemen in dit verhaal. Familie en vrien-
den willen wel praten en geven ook aan, 
dat het soms niet goed gaat met de on-
dernemer. “Dat de ZOB bestaat en wat 
zij doen is niet bekend” en middels dit 
artikel willen Wim en Jan juist die buiten-
wereld informeren over de problema-
tiek, het herkennen ervan en mogelijk de 
burger meetrekken in het verhaal. “Het 
is immers een maatschappelijke verant-
woordelijkheid en die geldt voor ieder-
een.” Aldus Wim Bolink. 

“Waar we niet voor staan , is een oplos-
sing. We willen aanhoren en doorverwij-
zen en een vinger aan de pols houden, 
dus niet loslaten. Kortom, luisteren en 
vervolgens samen kijken; waar zou die 
persoon in kwestie mee geholpen zijn.” 
Het asbestvraagstuk is een zorg, wan-
neer je geen geld hebt maar wel aan 
de wetten dient te voldoen. De oudere 
boer die gaat stoppen, maar waar moet 

hij naar toe? En dan de jongere boe-
ren, flink geïnvesteerd in nieuwbouw 
maar door de wet- en regelgeving niet 
uit mogen breiden in het aantal dieren. 
Jan Wesseldijk: “Deze categorie is extra 
kwetsbaar. Daarnaast ervaren sommi-
gen steeds meer druk van buitenaf over 
hoe ze moeten produceren en kunnen 
daar moeilijk mee omgaan.”

Wim begrijpt de mensen, noemt de boer 
zorgmijders en weet ook, dat juist de 
boeren die goed contact houden met 
de mensen om zich heen, het hoofd ook 
boven water kunnen houden en in staat 
zijn om meerdere oplossingen te zien. 
De mensen die in gesprek gaan met 
hun adviseurs, waaronder Wim, raken 
niet zo snel van slag.  “Ik ben blij dat de 
gemeente Voorst het project heeft om-
armt, waardoor het makkelijker is om de 
zaak naar erfbetreders toe in te kleden. 
Mijn werk, óns werk gaat dan niet alleen 
vanuit de ZOB, maar ook vanuit de ge-
meente. Daarbij is het werk van Wim en 
de andere vrijwilligers gratis, onafhanke-
lijk èn met geheimhoudingsplicht. 

Hebt u vragen naar aanleiding van dit ar-
tikel? Neemt u dan contact op met Henk 
Slagman, regiocoördinator ZOB Oost. 
Dat kan via 06-30 90 91 89 / oost@zor-
gomboerentuinder.nl of Wim Bolink via 
06-54 94 25 20 / h.bollink4@kpnplanet.nl 

IRRITATIE HONDENPOEP
TWELLO.- De laatste weken is er de nodige irritatie ontstaan bij zowel markt-
bezoekers als marktondernemers over de (grote) hoeveelheid hondenpoep op 
het marktplein. Het gaat met name over het gebied nabij de kraam van de 
vishandel en rond de boom voor de bibliotheek. De overlast hiervan is voor 
de marktmeester een aanleiding om de honden uitlaters in dit gebied te ver-
zoeken de uitwerpselen van hun huisdier niet achter te laten en deze zelf op 
te ruimen. 

NIEUWE EXPOSITIE ‘TUTTI FRUTTI’ 
BIJ KUNSTKRING VOORST
VOORST.- Van 19 januari tot en met 
10 februari is in galerie ‘De Staten-
hoed’ van de Kunstkring Voorst de 
expositie ‘Tutti Frutti’ te zien. Een 
expositie, waar de diversiteit van de 
ongeveer 15 deelnemende kunste-
naars goed tot uitdrukking komt. 

Het belooft een kleurrijke, maar vooral 
ook verrassende expositie te worden, 
bestaande uit schilderijen, beelden, et-
sen en fotografie. Zowel figuratief, re-
alistische als abstract werk passeert de 
revue. De officiële opening van de expo-
sitie vindt plaats op zaterdag 19 januari 
om 15.00 uur. De expositie is daarna nog 
te bezichtigen tot en met 10 februari. 
U bent allen van harte welkom. De ope-
ningstijden van de galerie: vrijdag 15.00 

tot 18.00 uur, zaterdag en zondag: 14.00 
tot 17.00 uur. Bekijk voor meer informa-
tie de website: www.kunstkringvoorst.
nl

MINDFUL WANDELEN
HALL.- Mindfulnesstrainer Jantine Peters organiseert op zaterdag 19 janu-
ari een stiltewandeling. Wandelen en mindfulness is een perfecte combina-
tie. De wandeling start om 13.00 uur in de cursusruimte van natuurboerde-
rij “de Mhene” aan de Lendweg 4a in Hall en is ongeveer 6 kilometer lang. 
De wandeling duurt tot circa 15.00 uur en kost € 7,50 per persoon.

Eerst zal er kort wat informatie worden 
gegeven over het gebied waar gewan-
deld gaat worden: de Eerbeeksche Hooi-
landen en de aangrenzende Empese 
en Tondense Heide. Daarna worden 
er praktische suggesties gegeven die je 
opmerkzaamheid tijdens het wandelen 
vergroten. Af en toe is er onderweg een 
pauze waar stil wordt gestaan met een 
aandachtsoefening. Voor de rest ver-
loopt de wandeling in stilte.
Voor wie dat wil, is er de mogelijkheid 

om na afloop in de warme cursusruim-
te ervaringen uit te wisselen onder het 
genot van een kopje fair trade koffie of 
thee, met daarbij een punt eigengebak-
ken appeltaart. De wandeling gaat bij 
ieder weertype door. Trek in ieder geval 
laarzen of waterdichte schoenen aan, 
want er kan water op het wandelpad 
staan. Opgave bij Jantine Peters, mail: 
info@aandachtgeeftjekracht.nl of bel 
06-17 369 599. Meer informatie: 
www.aandachtgeeftjekracht.nl.

“Waar vriendschap is en liefde, daar is God”

Afgelopen week werden we opgeschrikt toen de 
Nashville-verklaring in het nieuws kwam. De veroordelende toon die uit de verklaring 
klinkt is ongepast en doet ons verdriet. Kort samengevat staat in de verklaring dat 
andere huwelijken dan die tussen man en vrouw op grond van de Bijbel verworpen 
moeten worden, dat homoseksuelen en transgenders worden veroordeeld en genezen 
zouden kunnen worden. God houdt van mensen en roept ons op om onze naasten lief te 
hebben. De Bijbel spreekt niet over uitzonderingen op die regel. Laten we vieren dat we 
zijn gemaakt om van elkaar te houden en dat de liefde tussen mensen op zoveel manieren 
zichtbaar is! In onze Voorster kerken en bij hun predikanten is iedereen welkom. 

Protestantse Streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp 
Protestantse Gemeente Nijbroek 
Protestantse Gemeente Terwolde-De Vecht
Protestantse Gemeente Twello

http://www.kunstkringvoorst.nl
http://www.kunstkringvoorst.nl
mailto:info@aandachtgeeftjekracht.nl
http://www.aandachtgeeftjekracht.nl


Wij hebben weer een mooi 
gevulde tas met lekkers!

 uit eigen bakkerij voor u in de aanbieding!

• Brood naar keuze 
 (met uitzondering van spelt puur brood)

• 400 gram broodje naar keuze
• Heerlijke rogge rozijn rustiek 
 (ouderwets lekkere rozijnenbol)

• 6 appelrotsjes
 ( Lekkere broodjes gevuld met appel en kaneel)

• 4 kaiser broodjes wit / volkoren
• 2 gevulde koeken 
 (natuurlijk met roomboter  en amandelspijs)

• Tas

Samen van  12.20
Nu voor 750

G
el

d
ig

 v
an

 w
oe

n
sd

ag
 1

6 
ja

n
u

ar
i t

/m
 d

in
sd

ag
 2

2 
ja

n
u

ar
i 2

01
9

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

• Brood naar keuze 
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IN MEMORIAM
JAN PETERMAN, OUD-BESTUURSLID GROENLINKS 
VOORST OVERLEDEN
De aankondiging van het overlijden van Jan Peterman (79) overviel ons. Zijn situatie na een ernstig hersenin-
farct leek stabiel en hij woonde weer thuis bij zijn vrouw op de Steenenkamer. 

Geboren op Bussloo, werkzaam geweest in diverse technische functies, heeft Jan Peterman zijn gehele leven in het buitenge-
bied van Voorst gewoond. Het symbool van het gebroken geweer siert de rouwkaart van de “strijder” voor wat kwetsbaar is. 
Als pacifistisch voormalig PSP-lid was hij sedert de Jaren ’70 betrokken bij de GroenLinks-afdeling in de gemeente Voorst. Als 
bestuurslid zorgde hij mede voor het tot stand komen van de samenwerking tussen de PvdA en D66 als progressieve fractie 
in de gemeenteraad. Bij de opstelling van het verkiezingsprogramma was hij altijd goed voor een kritische inbreng. Zo sugge-
reerde hij al lang voordat het energievraagstuk zo actueel werd, gebruik te maken van de stromende IJssel als energiebron.
Vooral in het praktische werk rond de verkiezingen stak hij veel tijd, onder andere door het plakken van de verkiezings-
posters, het verspreiden van promotiemateriaal en het uitdragen van het programma in de kraam op de markt. Ook bij de 
zwerfvuilacties was hij altijd van de partij. Zijn actieve rol binnen de partij heeft hij begin 2018 afgerond, maar de (ex-)leden 
van de progressieve fractie zullen de stille kracht van die lieve, altijd bezige man niet snel vergeten.

Martinus Ooms,, Adviseur GroenLinks Voorst

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

Bussloo-Posterenk
Wilp/Wilp-Achterhoek
De Hoven
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com

Acquisitie
Ton van Bussel
Telefoon 06 50 94 00 08

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92INLEVEREN 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

Voorsternieuws

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

Terwolde/Nijbroek
De Vecht/Welsum
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

Klarenbeek
(Vacature)
info@voorsternieuws.nl

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

De grootste Accuspecialist van de StedenDriehoek
Beste merken scherpste prijzen!!!

 Auto
 Motor
 Scootmobiel
 Vrachtwagen

 Landbouw-
 mechanisatie
 Caravan
 Camper

WWW.ACCUSERVICE.NU

Gratis accu winter test

Bel ons geheel vrijblijvend voor informatie

MARJOLEIN 
MEIJERS 
OP KLEINE 
NOORDIJK
WILP.- Na het overweldigend succes 
van het muzikale programma ‘Van 
Berini tot Solex’, ook wel het muzika-
le leven van Marjolein Meijers, komt 
Marjolein 10 februari terug naar land-
goed Kleine Noordijk waar zij haar 
programma ‘MUZIEK!’ zal spelen. 

Marjolein Meijers maakt muziek, al een 
leven lang.  Met de bands De Berini’s 
en Jan Rot, en ook solo met haar twee 
vaste muzikanten Walter en Onno Kui-
pers. ‘MUZIEK!’  is een persoonlijke mu-
zikale reis door het leven van Marjolein 
Meijers en samen met haar vaste mu-
zikanten Walter en Onno Kuipers. Mar-
jolein Meijers: zang, bas, gitaar banjo   
Walter Kuipers: viool, mandoline, bou-
zouki, doedelzak. Onno Kuipers: accor-
deon, trekzak, gitaar
De muzikale wereldreis vertrekt in Rot-
terdam en gaat via Ierland, Bulgarije en 
Turkije met een grote zwaai naar Ame-
rika. “MUZIEK!” staat niet alleen bol van 
prachtige muziek, maar zit ook vol vrolij-

ke en ontroerende verhalen. Een Smaak-
vol vervolg op ‘Van Berini tot Solex!’. Een 
referentie over het vorige programma: 
“De afwisseling waarmee dit alles wordt 
gebracht resulteert erin dat het publiek 
in een emotionele achtbaan terecht-
komt. Vrolijkheid, verdriet, verbazing en 
uitzinnigheid in een recordtempo.”
Kaarten kosten € 20,00 per persoon in 
de losse verkoop en € 15,00 per persoon 
voor vrienden van de SCKN. De prijs is 
inclusief koffie/thee en een consump-
tie. De zaal gaat open om 14.30 uur. Het 
adres is H.W. iordensweg 89 in Wilp. U 
kunt hier gratis parkeren. Reserveren 
kan op info@sckn.nl. Meer informatie 
en reserveren: www.sckn.nl

MUZIKALE KINDERVOORSTELLING 
HOP HOP HARRY 
BRUMMEN / TWELLO.- Ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen 
hebben de Boekensteun (Brummen) en de Boekenvrienden (Twello) we-
derom het succesvolle Theaterduo Kees & Koos uitgenodigd in zowel biblio-
theek Brummen als Twello. 

Zondag 27 januari om 11.00 uur wordt 
de voorstelling ‘’Hop Hop Harry’’ het 
eerst in bibliotheek Brummen gespeeld. 
Daarna rijdt het theater door naar Twel-
lo waar om 15.30 uur dezelfde voorstel-
ling gegeven wordt.

Een vrolijke, muzikale voorstelling vol 
liedjes waarbij niemand stil blijft zitten! 
Hop Hop Harry is naar het boek ‘Een 
huis voor Harry’ van Leo Timmers, pren-
tenboek van het jaar 2019. Erg leuk voor 
kleine kinderen én voor de volwassenen 
die met hen mee mogen. De voorstelling 
duurt circa een half uur. 
Donateur Boekenvrienden en Boeken-
steun € 2,00, niet leden € 4,00. Graag 
aanmelden via www.bibliotheekbrum-
menvoorst.nl

BIJZONDERE GASTEN
NIEUWJAARSWANDELING SCOUTING VOORST 

VOORST.- De Hélène H. Wilkensgroep kan tevreden terugkijken op een 
leuk evenement (zondag 13 januari) met een kleine 50 deelnemers, alle-
maal niet van suiker! Ton van Unen en Bas Strijker hadden dit keer niet één 
maar twee routes met de bolletje-pijltje tochttechniek uitgezet. 

De twee verschillende routes zorgden 
voor  enige verwarring tussen de wan-
delaars en dat was ook de bedoeling! Zo 
werd iedereen mooi scherp gehouden. 
Mannen, dank voor jullie inzet. Volgend 
jaar weer?
De wandeling zelf liep deels over de 
openbare wandelpaden van Landgoed 
de Poll en deels over landgoed Beek-

zicht. Het weer viel reuze mee, nauwe-
lijks regen en na afloop was er lekkere 
snert en/of een broodje hamburger.  
De organisatie van de tocht was in han-
den van de explorers met ondersteuning 
van de Stam. Met de dagopbrengst is 
een centje bijverdiend voor het zomer-
kamp 2019.
Twee bijzondere gasten wil de organisa-

tie nog speciaal benoemen. Als nazaat 
van mevrouw Helena H. Wilkens (laatste 
bewoonster van Huize De Nieuwenhof 
en naamgeefster van de Voorster Scou-
tingroep) liepen de heer en mevrouw Au-
bin Wilkens ook mee. In zijn prille jeugd 
heeft dhr. Wilkens iedere zomer bij zijn 
tante, mevrouw Wilkens, gelogeerd en 
hij heeft mooie herinneringen aan Voorst 
en speciaal de omgeving Nijenbeekse-
weg – De Halmen. Dit soort bezoekjes 
geven een druilerige zondag extra kleur! 
Wilt u meer informatie over onze groep? 
Mail dan naar info@scoutingvoorst.nl 

“als ik op zo’n nieuwjaarsreceptie om me heen kijk, 
denk ik echt nu nog een clown en het circus is compleet”

NIEUWJAARSRECEPTIE OP HET WERK

mailto:info@sckn.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
mailto:info@scoutingvoorst.nl
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SUCCESVOL BLIJSPEL 
‘FAMILIE IS OOK NIET ALLES’

2 HALEN 1 BETALEN 
OF 

30% KORTING OP DE GEHELE  
ZOMERCOLLECTIE * 
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more than fashion
Dorpsstraat 16 Twello- telefoon (0571) 27 67 34

HELFT 
VAN DE  HELFT

GEHELE WINTERCOLLECTIE

m.u.v. basics en accessoires

DE VECHT.- Vrijdag 11 januari was de jaarlijkse nieuwjaarbijeenkomst 
van LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe. Voor een volle zaal bij zalen-
centrum De Groot in De Vecht met ruim 225 bezoekers werd het blijspel 
‘Familie is ook niet alles’ op de planken gebracht door toneelgroep LTO. 

De bijeenkomst werd traditioneel door 
de voorzitter Evert Jan Wijers geopend 
met de nieuwjaarstoespraak. Hij gaf aan 
dat de land- en tuinbouw wel een lastig 
jaar achter de rug hebben door de extre-
me droogte en toenemende regeldruk. 
Hoewel de Nederlandse land en tuin zijn 
nog altijd toonaangevend is in de wereld 
met een export die vast weer boven de 
90 miljard euro, zijn er ook veel stop-
pende bedrijven. Gebrek aan opvolgers 
is een groot probleem.
Maar er zijn veel goede ondernemers 
die met plezier werken, innovatief zijn 
en de toekomst aan kunnen. De nieuwe 
beleidsvisie van het ministerie waar-
bij kringlooplandbouw als speerpunt 
benoemd is, sluit goed aan bij de toe-

komstvisie van toneelgroep LTO. Deze 
streeft naar een duurzame, gewaar-
deerde sector, die vernieuwend is en 
rendabel moet zijn. Het imago van 
de sector is over het algemeen goed 
maar er zijn nogal wat actie groepen 
die onwaarheden naar buiten bren-
gen en dat vraagt om tegengas. LTO laat 
de jeugd al vroeg kennis laten maken 
met de land en tuinbouw via schoolpro-
jecten. Imago campagnes zijn al ingezet 
en worden verder uitgebreid en gefinan-
cierd samen met bedrijven in en verwant 
aan de agro sector.

Ook Burgemeester Jos Pennings was er-
bij en kreeg graag de gelegenheid om de 
zaal even toe te spreken met zijn nieuw-

jaarboodschap. De gemeente wil graag 
een goed contact met de inwoners en 
hen betrekken bij het beleid. Hij gaf aan 
dat klimaatverandering zeer grote gevol-
gen zal hebben, vooral de landen rond 
de evenaar en dat het zo belangrijk is dat 
we ons daarvan bewust zijn. 
We zullen nog veel maatregelen moeten 
nemen om verdere opwarming tegen 
te gaan. Dat zal ook voor een belangrijk 
deel het gemeentelijk beleid bepalen.

KUNT U SPULLEN VOOR HET GOEDE DOEL MISSEN?

ROMMELMARKT 
DORPSKERK
TWELLO.- De rommelmarkt bij de Dorpskerk staat gepland op zater-
dag 13 april van 09.00 tot 14.00 uur. Let op het is nu een half uur kor-
ter. Vanaf 19 januari kunnen er weer wekelijks goederen bij u worden 
afgehaald. 

Voor het afhalen van goederen kunt u de heren Bresser bellen, telefoon 
0621444809 en Bokdam, telefoon 0681568362. Ook kunt u iedere zaterdag tot 
en met 6 april tussen 09.00 en 12.00 uur zelf goederen brengen bij de familie 
Winterman, Voordersteeg 12. Bent u in uw omgeving op de hoogte van het ont-
ruimen van een woning? Neem dan contact op met de heren Bresser/Bokdam. 

Voor de vrijdag 12 april zoekt men nog vrijwilligers om de ingezamelde goede-
ren en om de ingezamelde goederen van de Voordersteeg te verplaatsen naar 
de Dorpskerk. Mocht u in de gelegenheid zijn dan kunt u zich aanmelden bij de 
heer Bokdam. 

Dus kijkt u eens in en om uw huis naar spullen die u voor dit doel wil missen? 
Denk aan de mooie lamp die op zolder staat of toch dat koffiezetapparaat of 
speelgoed, boeken, puzzels, potten en pannen, glaswerk, kleding (niet versle-
ten), kussens, dekens, grasmaaier, tuinstoelen, fietsen enz. Teveel om op te 
noemen. Maar dit jaar willen we ook een aantal dingen niet. Wij accepteren 
geen bankstellen, Ikea kasten, kasten die uit elkaar gehaald zijn of moeten wor-
den, groot meubilair dat wat versleten is. Als wij komen om goederen bij u op 
te halen dan beslissen we op dat moment of het meegenomen of niet. Alleen 
zaken die verkoopbaar zijn en waar dus andere mensen echt blij van worden.

JAARVERGADERING 
VROUWEN VAN NU
TWELLO.- Op Maandag 21 januari kunnen de Vrouwen van Nu afd. Twello elkaar, onder 
het genot van een oliebol, een goed Nieuwjaar wensen. Tevens vindt de jaarvergadering 
plaats waarbij de commissies verslag doen van alle oude en nieuwe bezigheden en uit-
stapjes. Na de pauze worden de vele jubilarissen in het zonnetje gezet. Aanvang: 19.30 
uur. Plaats: Brasserie Restaurant Korderijnk, Stationsstraat 31, Twello. Tel.: 0571271851.
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DOORGEFOKTE 
LASSIEHOND

Allereerst de beste wensen! Een geluk-
kig nieuwjaar en al het geluk van de wereld 

toegewenst. Dat 2019 jouw jaar mag worden!

Tja, tot wanneer wens je iemand eigenlijk de beste wensen? Medio maart 
wordt het toch een raar praatje en een tikkeltje ongemakkelijk als je de nieu-
we stagiaire met drie zoenen onthaalt. Net alsof je je zoon van 3 wegens 
geluidsoverlast wil weghalen met een abortus, te laat! En is elke situatie pas-
send? Want je zou op 2 januari maar begrafenisondernemer zijn. En de ou-
ders van een vuurwerk slachtoffertje verwelkomen of als verpleegkundige 
een dertig jarige stratenmaker in de hospice. Je wenst een ieder uiteraard 
het beste maar het lijkt me een moeizame situatie.

En dan het meest ongemakkelijke moment van het jaar. Zal ik haar drie zoe-
nen geven of alleen een hand? En wat is de ander van plan? Heb ik me ge-
schoren en mijn tanden wel gepoetst en nog belangrijker, de ander?
Waar de één lichamelijk op afstand blijft en alleen een koude zakelijke hand 
toereikt. Duikt de ander gretig op je gezicht in en likt je af als een doorge-
fokte Lassiehond. Vaak zijn het de oude van dagen die je een klef handje 
geven en drie natte zoenen. Waar de eerste nog op je wang belandde is de 
derde over het algemeen ongecoördineerd geplaatst, waardoor je zelf een 
ontwijkende pose aan moet nemen en je het kunstgebit tegen je kaaklijn 
aan voelt klappen. Daarnaast zoende ik zelf tot twee jaar terug alles met een 
hartslag. Maar sinds de #metoo beweging vermijd ik alle onzekere vrouwen 
met een twitter account en mening.
 
En dan uiteraard de vraag, wat zijn je goede voornemens? Je kent ze wel. 
Op 1 januari stoppen met roken, afvallen of het voornemen om minder te 
drinken.
Ik zelf ben er dit jaar voor het eerst ingetrapt en heb samen met mijn vrien-
din een weddenschap afgesloten. Wie voor 13 april het meest is afgevallen 
word door de ander mee uit eten genomen.
 
Vandaar dat ik mezelf na een afwezigheid van 5 maanden weer bij sport-
goeroe Wim heb gemeld op de fitness in Twello. Wat mij daar opvalt is dat 
er elk jaar meer mensen in de sportschool lopen die slanker zijn dan ik. Niet 
dat ik mezelf echt dik vind, maar het is geen charmant gezicht als je onder-
buik tijdens een pull up uit je shirt glipt. En dat je na afloop als je onder de 
zonnebank stapt de klep op je buik moet laten rusten om een ontspannen 
positie aan te nemen. 
 
Goede voornemens, jezelf altijd iets ontnemen of doseren. Wat dat betreft 
kun je beter vragen, wat zijn je voornemens? Waar word je nou echt intens 
gelukkig van? Koop een boerderijdier, probeer een joint of kijk eens op se-
cond love. Glip bij die vrijgezelle buurvrouw naar binnen en ga met een bloe-
metje langs bij die eenzame buurman. 

Wat dat betreft ga ik vol voor een keurige tweede plek. Zodat ik mijn slanke 
en gelukkige vriendin na haar overwinning in April mee kan nemen naar de 
Mac! En daar word ik dan weer gelukkig van.

Danny Roelofs 

TWEE WEKELIJKSE COLUMN

VAN DANNY ROELOFS

VROUWEN VAN NU MET 
THOMASVAER EN PIETERNEL
 
WELSUM.- De afdeling Welsum van de Vrouwen van Nu begint 2019 traditie 
getrouw met de jaarvergadering. Op 17 januari kijken ze terug op 2018 en 
blikken ze vooruit naar het nieuwe jaar. De trouwe leden worden gehul-
digd. 

Dit jaar zijn er negen dames, die alle afdelingsavonden hebben bezocht. Samen met 
Thomasvaer en Pieternel nemen de leden de activiteiten van het afgelopen jaar nog-
maals door. De bestuursverkiezing en de bekendmaking van de commissies ontbre-
ken niet op de agenda. Na de pauze wordt getoond wat  de vereniging op landelijk- 
provinciaal en plaatselijk te bieden heeft. De avond begint om 19.30 uur, in dorpshuis 
“de Bongerd” te Welsum.

NIEUWJAARSBORREL C.V. DE LOLLEBROEK

PRINS PIET BLIKT VOORUIT 
OP HET CARNAVALSSEIZOEN 

WILP.- Prins Piet van de Steenenkamer tot de Kievit (Pieter-Jan Over-
kamp) en zijn adjudant John (Eggink) heetten traditiegetrouw iedereen bij 
binnenkomst van harte welkom. Naast de Raad van 11, Jeugdraad, majo-
rettes en het bestuur kwam ook menig lid iedereen de beste wensen bren-
gen in de goedgevulde zaal van Restaurant Bosgoed.

Vervolgens was het aan de Prins om in 
zijn speech een terugblik te doen op het 
succesvolle afgelopen jaar, maar vooral 
ook vooruit te blikken op het komende 
carnavalsseizoen. Een bomvol carna-
valsweekend met onder andere weer 
een buffet op de vrijdagavond (vorig 
jaar meer dan 200 gasten) en een door-
lopend feest op de zaterdagmiddag en 
avond. Op beide dagen staan er ook 
weer artiesten op het programma, zoals 
Party Harry en de deurdweilers. 

Op de zondag is er weer de optocht. 
Voor dit jaar wordt door de wagenbou-
wers een geheel vernieuwde wagen ge-
bouwd. Na afloop van de optocht zal er 
bij de prijsuitreiking weer groot feest zijn 
in de tent en ’s avonds de Mega Carna-
valsparty. Alle activiteiten zullen allemaal 
plaatsvinden in de vernieuwde en gro-
tere tent. Deze tent is voor dit jaar om-
gedoopt in “de Polkatent aan het Rode 
Plein”, omdat bekend is dat Prins Piet 
normaal ook regelmatig in Rusland te 
vinden is. 

Na het carnavalsweekend staan ook het 
toneel en de autorodeo alweer op de 
agenda van C.V. de Lollebroek komend 
jaar. Na een jaar afwezigheid is er dit jaar 
weer een groep enthousiaste toneelspe-
lers bezig met voorbereiding voor de 
uitvoering op 5 en 6 april. Het toneelstuk 
heet “In de kou”. 

Voor de autorodeo op 19 mei kan men 
zich aanmelden. Na de succesvolle Cali-
mero cross vorig jaar is er dit jaar op za-
terdag 18 mei de Lollebroekse Cross met 
een spectaculaire crossbaan van maar 
liefst 535 meter! Er zijn dit jaar klassen 
voor zowel de kleinere (vanaf 6 jaar) als 
de meer ervaren coureurs. Evenals an-
dere jaren is er geen wedstrijdelement 
maar draait het om het plezier en de ge-
zelligheid. Alle type brommertjes, quads 
en motoren zijn welkom.

Een woord van dank was er voor de vele 
vrijwilligers die zich voor de vereniging en 
alle activiteiten in zetten. Voor komend 
jaar zijn onder meer nog vrijwilligers wel-

kom om te helpen met bardienst op de 
zondagmiddag. Hiervoor kan contact op-
genomen worden met het bestuur.

Na het woord van de voorzitter was het 
aan de majorettes met een spetterend 
optreden. Na een verdiend applaus 
werd de middag verder gevuld met on-
der meer een grote verloting, waarvoor 
vele mooie prijzen beschikbaar waren 
gesteld door ondernemers uit de regio. 
Twee trekkers, een kinderfiets, een half 
varken, dinerbonnen en nog veel meer. 
Vrijwel iedereen ging wel met een prijs 
naar huis! Hierbij worden alle sponsoren 
nogmaals bedankt die dit mogelijk ge-
maakt hebben. 
Al met al was het weer een druk bezoch-
te en erg gezellige nieuwjaarsborrel. Nu 
op naar Carnaval 2019!

Voor meer info over alle evenementen 
van C.V. de Lollebroek kijk dan op de 
website www.cvdelollebroek.nl of op 
Facebook www.facebook.com/delolle-
broek/. Aanmelden voor het buffet kan 
bij de prins, adjudant of het bestuur. In-
schrijven voor de optocht op zondag 3 
maart is nog mogelijk tot 3 februari, zie 
hiervoor  www.pampus-lollebroek.nl. 
Ook voor deze optocht zijn vrijwilligers 
nog van harte welkom!

CONCERTEN IN SINT MARTINUSKERK

Hanneke Evink (zang) en Juul Beerda (accordeon) 

BUSSLOO.- Komend voorjaar orga-
niseert Stichting Sint Martinuskerk 
Bussloo in samenwerking met In 
Goede Handen Management vier 
concerten op de zaterdagavond. Het 
eerste concert vindt plaats op 26 ja-
nuari om 20.00 uur. 

Het Theodorakis-concert ‘Muziek en poë-
zie uit de gevangenis’ van Hanneke Evink 
(zang) en Juul Beerda (accordeon) wordt 
gegeven in het kader van de Nationale 
Week van de Poëzie en van de Nationale 
Holocaust Herdenking. De Griekse com-
ponist Mikis Theodorakis is wereldbe-
roemd door zijn filmsong ‘Zorba de Griek’ 
en door zijn ‘Mauthausen Liederen’. Hij 
heeft deze liederen geschreven als poli-
tieke gevangene van het kolonelsregime 
in Griekenland van de jaren ’60. Het zijn 
liederen van hoop, geloof en liefde, geba-
seerd op gedichten van Iakovos Kamba-
nellis (gevangene in het concentratiekamp 
Mauthausen) en de Zuid-Amerikaanse 
dichter/banneling Pablo Neruda. 

Kaarten bestellen
De Mauthausen Liederen zijn in ons land 

bekend geworden door een uitvoering 
ervan door Liesbeth List in een vertaling 
van Lennaert Nijgh. Deze avond zingt 
Hanneke met begeleiding van Juul deze 
liederen. Schilderijen van Charlotte Salo-
mons vormen het decor van het concert.
Na afloop is er gelegenheid te spreken 
over het concert in relatie met de schil-

derijen. Kaarten om het concert bij te 
wonen zijn verkrijgbaar aan de kerk voor 
€17,50. CJP €10,-.Kinderen mogen gratis 
mee. In de voorverkoop kosten de kaar-
ten €15,-. 
Kaarten bestellen kan via: www.sint-
martinuskerk-bussloo.org of via 085-
8770376

KOM EENS 
BINNEN 

LOPEN BIJ 
ONS IN 

TWELLO!

WWW.ECKHUYS.NL

http://www.cvdelollebroek.nl
http://www.facebook.com/delollebroek/
http://www.facebook.com/delollebroek/
http://www.pampus-lollebroek.nl
http://www.sint-martinuskerk-bussloo.org
http://www.sint-martinuskerk-bussloo.org
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Buiten de paden

Column over natuurzaken
Van Erik-Jan Beekman.

DE HAZELAAR

Het  nieuwe jaar is al weer twee weken bezig. Misschien wordt het nog winter, 
maar tot nu toe lijkt het meer op de herfst. Tussen de vele regenbuien en 
harde wind door  was het toch ook zo nu en dan een beetje zonnig met een 
mooie blauwe lucht. Afgewisseld met prachtige wolkenpartijen van helder wit, 
tot bijna zo donker als de donkerste nachten.
In een van die zonnige momenten heb ik gauw een foto kunnen maken van 
een van mijn favoriete  struiken:  de hazelaar. Deze fraaie struik is op zijn al-
lermooist  als volgroeide struik van pakweg 6 meter hoog en breed, met oude 
dikke kronkelige takken. 
En als zoals nu in deze maand de takken vol hangen met de fraaie katjes die 
meedansen in de wind tegen de blauwe lucht, dan is het helemaal het top-
punt van schoonheid. Bij de laaghangende takken kunt u als u goed kijkt ook 
de kleine rode vrouwelijke bloeiwijze zien van de hazelaar, die niet alleen op 
dezelfde struik zitten, maar ook vlak bij de mannelijke katjes op dezelfde tak. 
Alleen voor wie last heeft van hooikoorts is dit alles natuurlijk niet zo fijn.

Ik heb de Keltische boomkalender er nog even op nageslagen. In vroeger tij-
den hadden bomen een grote religieuze betekenis zoals u weet. Het duurt nog 
even, maar voor wie geboren is van 22 tot en met 31 maart, bij u hoort  de 
hazelaar. De hazelaar werd beschouwd als magisch omdat de winter geen vat 
leek te krijgen op deze plant. Terwijl alles dood leek, bloeide juist de hazelaar 
als eerste op het kale hout. De hazelaar had de macht het tijdelijke te overwin-
nen en was daardoor het symbool van de eeuwigheid. Ook de alom bekende 
wichelroede die gebruikt wordt bij het opsporen van water is een hazelaar-
twijg. Als je een hazelaar als levensboom hebt ben je een pionier.

Ikzelf werd er de afgelopen dagen gewoon blij van het zien van de bloeiende 
hazelaars met de blauwe lucht als achtergrond. Het duurt nog even, maar 
nu de dagen weer lengen, en de hazelaar weer bloeit, is elke nieuwe dag een 
stapje dichter bij een nieuw voorjaar, en dus weer een nieuw begin.

SAMEN OP ZOEK NAAR WAAR DE PIJN ZIT
DE ENERGIECOACH HELPT OM 
ENERGIEZUINIGER TE WONEN 

 
VOORST.- Energiezuinig wonen is populair in Voorst. En dat komt niet in 
de laatste plaats door de vrijwillige inzet van vijf energiecoaches in de ge-
meente. Geert Iepema is één van hen. “Ik had niet verwacht dat het zo leuk 
zou zijn!” 
 
Een jaar geleden stond er een adverten-
tie in de krant voor de werving van nieu-
we energiecoaches van de gemeente 
en EnergieRijk Voorst. Geert reageerde, 
want naast zijn parttime baan als docent 
elektrotechniek wilde hij graag iets an-
ders doen. Na een korte cursus met twee 
collega-coaches ging hij aan de slag. “Dat 
is de eerste keer wel even spannend, 
als je bij mensen thuis komt. Wat kom 
je tegen? Maar het is vooral ontzettend 
leuk. Je zit bij mensen aan tafel en praat 
over hun energierekening. Ik ben een 
mensen-mens, dus ik beleef er zelf veel 
plezier aan. Maar dat het zó leuk zou zijn, 
had ik niet verwacht!”
 
Energiescan
Bij die eerste kennismaking brengt de 
energiecoach op verschillende manieren 
in kaart hoe er bespaard kan worden op 
woonlasten, en hoe het wooncomfort 
verhoogd kan worden. Geert: “Ik ga na 
wat de kosten zijn voor gas en elektra en 
vraag waar mensen het liefst op zouden 
bezuinigen. Omdat ik veel energiereke-
ningen gezien heb, kan ik zeggen: je hebt 
bijvoorbeeld veel te veel gasverbruik. 
Daar zit de pijn. Dat is de eerste stap. Dan 
merk ik al snel dat je veel gesprekstof 
hebt. Mensen zijn ook nieuwsgierig hoe 
zij scoren ten opzichte van anderen. Zo 
krijg je een beeld van wat haalbaar is.” 
Vervolgens maakt de energiecoach een 
energiescan van het huis. “Daarbij kijken 
we naar alle aspecten”, vertelt Geert. 
“Van zonnepanelen tot isolatie, glas, ver-
lichting, enzovoort.”
 
Ledverlichting 
Elk van die onderdelen is weer aan-
leiding tot verdieping in het gesprek. 

Het verschilt per huishouden waar de 
vragen en knelpunten zitten. “Vanuit 
mijn achtergrond in de elektrotechniek 
kan ik bijvoorbeeld veel over verlich-
ting uitleggen”, zegt Geert. “Ledver-
lichting is een heel goedkope manier 
om lampen te laten branden, maar het 
is heel moeilijk in gebruik, want het 
is of te fel licht of juist veel te zacht.” 
Geert legt uit: “In de woonkamer wil je 
het liefst gezellige verlichting hebben, 
geen witte koude verlichting. Op het 
doosje van de lampen staat de tempera-
tuur (Kelvin), lichtstroom (lumen) en het 
aantal watt aangegeven. Daar kun je op 
gaan letten als je verlichting aanschaft. Ik 
kan uitleggen waar iemand op moet let-
ten voor de gewenste lichtsoort.”

De energiecoach kan zichtbaar maken 
waar ‘de pijn zit’. Geert: “Laatst was ik 
bij mensen die niet snapten waarom 
hun elektriciteitskosten zo hoog waren. 
De energieleverancier was zelfs al langs 
geweest. ‘We hebben zo’n energiezuinig 
huis, hoe kan dat nou?’, dachten deze 
mensen. ‘We hebben er toch alles aan 
gedaan?’ Uiteindelijk bleek de oorzaak 
een elektrisch verwarmingselement in 
de schuur, van 2000 watt. Dat was de 
boosdoener! Toen ik dat ontdekt had, 
ging de meter in één keer een stuk min-
der lopen. Samen op zoek gaan, die in-
teractie, dat vind ik hartstikke leuk.”
 
Zonnepanelen
Ook over zonnepanelen kan de energie-
coach samen in gesprek gaan. “Ik heb 
een programma op mijn laptop, waarbij 
ik kan zien of het dak geschikt is voor 
zonnepanelen. Ik vertel over hoeveel 
zonnepanelen mensen zouden kunnen 

nemen en welke problemen ze tegen 
kunnen komen.”
 
In 2050 moet Nederland gasvrij zijn, als 
het aan de regering ligt. “Maar je kunt 
niet zomaar je ketel van de muur afslo-
pen en warmtepomp van 15.000 euro 
aanschaffen”, zegt Geert. “Samen gaan 
we in gesprek over de mogelijkheden 
om het gasverbruik te verminderen. Bij-
voorbeeld een nieuwe gasketel, of een 
warmte of –hybridepomp.”

Energieloket 
In sommige gevallen verwijst de ener-
giecoach door naar het energieloket 
van de gemeente Voorst. De adviseur 
geeft adviezen bij nieuwbouw of vragen 
over gasloze woningen of advies over 
welke isolatiematerialen het meeste 
rendement opleveren. Het eerste ge-
sprek is gratis. Geert is enthousiast over 
z’n werk. “Ik zie dat het aanslaat. En ik 
word zelf steeds meer ervaren. Ik heb 
inmiddels meer dan dertig gesprekken 
gehad. Ik kan dingen aandragen waar 
mensen misschien helemaal niet aan ge-
dacht hebben, en dat is hartstikke leuk.” 
Hij stimuleert Voorstenaren om een 
energiecoach uit te nodigen: “Gewoon 
doen! Ik wil onszelf niet op de borst klop-
pen, maar wij hebben er echt verstand 
van. Het is niet een of ander kulverhaal. 
En het is gratis en vrijblijvend!”
 
Gratis afspraak met een 
energiecoach?
Inwoner van Voorst en geïnteresseerd 
in een vrijblijvend adviesgesprek met 
een van de energiecoaches? Vul het for-
mulier in op www.energierijkvoorst.
nl of bel met de gemeente Voorst op 
0571-279911. Meer informatie is te vin-
den op www.energierijkvoorst.nl en de 
website van het regionaal energieloket 
Voorst: https://regionaalenergieloket.
nl/voorst.

10-OVER-ROOD REGIO TOERNOOI 
MC DE MEGAFOON
 
TWELLO.- Het  27e 10-over-rood toernooi te Twello bij mc De Megafoon op Stin-
zenlaan 81,  7392 AD te Twello, tel. 0571-275047 wordt gehouden van maandag 18 
februari tot en met donderdag 21 februari  2019, aanvang 19.30 uur. 
Op vrijdag 22 februari 2019 worden de halve finale en finale gespeeld en wel om 
19.30 uur. Er kunnen natuurlijk ook vrouwelijke deelneemsters aan meedoen. In-
schrijfgeld is 5 Euro. Opgave tel. 0653222972 of per E-mail: fred_maatman@hotmail.
com

BEEKBERGENS TONEEL
BEEKBERGEN.- De leden van Het Beekbergens Toneel zijn al weer druk aan 
het oefenen voor de voorjaarsuitvoering. 

Een blijspel van Henk Roede/Ben ten Velde   “Makkelijk zat”.  Op vrijdag 29 en zaterdag 
30 maart 2019 in De Hoge Weye aan de Dorpstraat 32 in Beekbergen.
Het beloofd weer een byzonder gezellige avond te worden volgens de spelers, want 
er valt weer genoeg te lachen. Reserveer deze datum alvast.

NABIJHEIDS VIERING 
DE VECHT.- Op vrijdagavond 18 januari wordt er in de schoolruimte een viering ge-
houden. Medewerking word verleend door het koor In Between. Voorganger is Past. 
Hermens. Aanvang: 19.00 uur. Aansluitend wordt er geproost op het nieuwe jaar. 
Pastoraatgroep en locatieraad van de geloofsgemeenschap St. Antonius De Vecht. 

JAARVERGADERING VROUWEN VAN NU TWELLO
TWELLO.- Op Maandag 21 januari kun-
nen de Vrouwen van Nu afd. Twello el-
kaar, onder het genot van een oliebol, 
een goed Nieuwjaar wensen. Tevens 

vindt de jaarvergadering plaats waarbij 
de commissies verslag doen van alle 
oude en nieuwe bezigheden en uitstap-
jes. Na de pauze worden de vele jubila-

rissen in het zonnetje gezet. 
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Brasserie 
Restaurant Korderijnk, Stationsstraat 31, 
Twello. Tel.: 0571271851.

http://www.energierijkvoorst.nl
http://www.energierijkvoorst.nl
http://www.energierijkvoorst.nl
https://regionaalenergieloket.nl/voorst
https://regionaalenergieloket.nl/voorst
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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

 

gemeenteraad
	Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de 
ronde-tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen naar de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

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

Informatie
Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 
(0571) 279 217, de locogriffier, Dini Vriezekolk (0571) 279 387 of rechtstreeks 
met de raadsfracties: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl /06-55 53 21 13
 Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, 
 g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl /06- 53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl/06-53 87 71 61
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl 
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl/06-50 66 66 01
	Margret Suelmann, fractievoorzitter, m.suelmann@voorst.nl/06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone 
voor meer informatie over de raadsleden.

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

verloren 
en 

gevonden 
voorwerpen

in voorst

Informatiebijeenkomst start werkzaamheden A1 

Op donderdag 24 januari orga-
niseert Rijkswaterstaat samen 
met bouwbedrijf Heijmans een 
informatiebijeenkomst over de 
uitbreiding van de A1 Apeldoorn 
– Azelo in het gemeentehuis van 
de gemeente Voorst in Twello. U 
bent van harte welkom tussen 
19.00 uur en 21.00 uur om u te 
laten informeren over de plan-
ning van de werkzaamheden, 
het ontwerp van de wegver-
breding en de mogelijke hinder 
voor de omgeving en het weg-
verkeer.

Start werkzaamheden 
Vanaf februari 2019 start bouw-
bedrijf Heijmans in opdracht 
van Rijkswaterstaat met de 

voorbereidende werkzaamhe-
den zoals het kappen en het 
verleggen en aanleggen van ka-
bels en leidingen en grondwerk 
voor het plaatsen van de nieuwe 
portalen. Rijkswaterstaat ver-
breedt de A1 tussen Apeldoorn 
en Azelo (bij Almelo) in twee fa-
ses tussen 2018 en 2028. Dit is 
noodzakelijk omdat het (vracht)
verkeer steeds meer toeneemt. 
Dit zorgt voor veel vertraging 
op dit traject. 

Meer informatie: rijkswater-
staat.nl/uitbreidinga1oost of 
bel gratis met de landelijke in-
formatielijn van Rijkswaterstaat: 
0800-8002 (ma t/m zo 06.00 
uur tot 22.30 uur). 

bekendmakingen
Week 03: 16-01-2019

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

de Zanden 7B 7395 PA Teuge E. Özel (M) 16 november 1974 Besluit genomen* Z-18-05734_2019-01602

Milieumelding

Melkakkerweg 22 t/m 28 in Wilp Breken puin door mobiele puinbreekinstallatie Melding ontvangen Z-MELD840-2018-001332

Nijverheidsstraat 36 in Twello Starten bedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2018-001296

Oude Zutphenseweg 3A in Klarenbeek Verbouwen zolder tot verblijfsruimte met  
logeermogelijkheden

Melding ontvangen Z-MELD840-2018-001604

Omgevingsvergunning

Boszegge 13 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend (revisie)* SXO-2018-1060

Broekhuizerstraat in Terwolde Kappen 1 boom Vergunning verleend* SXO-2018-1197

de Hamerslag 40 in Twello Plaatsen schutting Aanvraag ontvangen SXO-2019-0026

Doornweerdstraat 25 in Twello Verrichten activiteiten voor krantendistributie Aanvraag ontvangen SXO-2019-0025

Klarenbeekseweg 29 in Voorst Kappen 1 boom Vergunning verleend* SXO-2018-1172

Kraaigraafstraat 4 in Terwolde Gedeeltelijk vervangen kap en uitbreiden schuur Vergunning verleend* SXO-2018-1060

Maarten Tromplaan naast huisnr. 2 in Twello Aanleggen tijdelijke uitweg Vergunning verleend* SXO-2018-1207

Oude Zutphenseweg 3A in Klarenbeek Verbouwen zolder tot multifunctionele ruimte Aanvraag buiten behandeling* SXO-2018-0931

Plesmanstraat ong. (K10/F1) in Teuge Realiseren in- en uitweg Vergunning verleend* SXO-2018-1221

Rijksstraatweg 129 in Voorst Bouwen bedrijfswoning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0007



EEN NIEUW MUZIKAAL JAAR BIJ 
HET FANFARE KORPS 
VOORST.- Afgelopen week is de 
Voorster Fanfare gestart met een 
nieuw muzikaal jaar. Een goede re-
den om lid te zijn van het Fanfare 
Korps Voorst? Volgens onderzoeken 
is muziek maken gezond! Weten-
schappers van de Universiteit van 
Londen ontdekten dat je humeur en 
welzijn met maar liefst 21 procent 
toenemen als je per week twintig 
minuten naar livemuziek luistert. 
Tijdens een repetitie van het Fan-
fare Orkest kun je wel twee uur van 
livemuziek genieten!

Nieuwe muzikanten van 
harte welkom
Het Fanfare Orkest staat onder lei-
ding van  Alfred Willering  en is tijdens 
de laatste deelname aan het MBGF 
concours gepromoveerd naar de 3e 
divisie.  Het Fanfare Orkest repeteert 
op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 
21.45 uur in het Dorpshuis van Voorst. 
Ben je een enthousiaste muzikant met 
minimaal B niveau? Neem gerust eens 
een kijkje tijdens een repetitie. Ervaren, 
herintreder, of op zoek naar een 2e of 
3e orkest? Je bent altijd van harte wel-
kom! In iedere sectie kan het fanfare 
korps nieuwe muzikanten gebruiken. 
Heb je geen instrument tot je beschik-
king, dan regelen zij er één voor jou.  
Op de lessenaar staan muziekstukken 
uit verschillende genres en op de agenda 
diverse leuke veelzijdige concerten. Zo-
als het Voorjaarsconcert met het thema 

‘Fanfare Voorst goes wild west!’. Het KOV 
koffieconcert en het Beekzicht Concert in 
samenwerking met Landgoed Beekzicht 
met als gasten het Vaassens Fanfare 
Corps. In het najaar staat er behalve het 
Kerstconcert een bijzondere muzikale 
samenwerking in de planning. 

Muziek maken is leuk en 
leerzaam
Het leren bespelen van een muziekin-
strument is naast dat het een leuke hob-
by is ook een goede bevordering van de 
motoriek en de cognitieve functies. Kin-
deren die al jong een instrument leren 

spelen blijken later een beter taalgevoel 
en betere bewegingsfuncties te hebben. 
Daarbij wordt het empathisch vermo-
gen beter ontwikkeld. Zo leer je bijvoor-
beeld mensen kennen die je leven lang 
je vrienden blijven. Bij het Fanfare Korps 
Voorst staat muziek centraal, maar er is 

ook ruimte voor veel andere leuke din-
gen zoals bijvoorbeeld de gezellige jaar-
lijkse barbecue. 
Nieuwe muzikanten die voor het eerst 
beginnen met muziek maken krijgen les 
van koperdocent Liesbeth Vernout of 
saxofoondocent Jenita Veurink. Samen 
muziek maken leer je in het Opstap Or-
kest. Na een klein aantal lessen kan je al 
meespelen! Daarna volgt het Da Capo 
Orkest. Ondertussen studeer je voor het 
A- en B-examen. Heb je het B diploma 
behaald dan stroom je door naar het 
Fanfare Orkest. 
Het Fanfare Korps Voorst is een gezellige 
en ambitieuze muziekvereniging. De mu-
ziekvereniging is opgericht in 1905 en be-
staat uit een Opstap Orkest, opleidings-
orkest  Da Capo en het  Fanfare Orkest. 
Daarnaast zijn er twee blaaskapellen: De 
Spekboeren en  Slanina-Cesta Musikan-
ten.  Er worden concerten en optredens 
gegeven op diverse locaties. Daarnaast 
verzorgt het Fanfare Korps Voorst mu-
zieklessen met gediplomeerde docenten 
aan jeugd en volwassenen en wordt er 
muziekeducatie op scholen gegeven. 

Gratis proeflessen
Wil je graag ontdekken waar jouw 
muzikale passie tot uiting kan komen 
neem dan gerust een kijkje tijdens de 
repetitie van het Fanfare Orkest. Het 
leden van het orkest vinden het altijd 
gezellig als je mee komt spelen of luis-
teren.  Of geef je als toekomstig muzi-
kant op voor twee gratis proeflessen, 
gegeven door de gediplomeerde do-
centen. Je kunt deze maand nog star-
ten.  De lessen zijn ook leuk om samen 
met een vriendje en/of vriendinnetje te 
doen! Meer informatie of aanmelden 
kan via Info@FanfareKorpsVoorst.nl 
Voorst daar zit muziek in! 

voorstwijzer

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

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

* Tegen de genoemde toe-
stemmingverlening door het 
college van burgemeester en 
wethouders of de burgemeester 
kan een belanghebbende be-
zwaar indienen bij het college 

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

besluit aan de aanvrager. 

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

schorsende werking heeft, kan 
ook een verzoek tot een voorlo-
pige voorziening worden gericht 
aan: de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Gelderland, Afde-
ling Bestuursrecht, Postbus 9030, 

6800 EM Arnhem.

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

Rozenhofstraat achter Kweekweg 1A  in 
Steenenkamer

Kappen 1 acacia Vergunning verleend* SXO-2018-1198

Wilpsedijk 2 in Wilp Uitvoeren restauratie werkzaamheden houtzagerij Aanvraag ontvangen SXO-2019-0005

Sloopmelding

Grotenhuisweg 45 in Wilp Verwijderen 5 asbesthoudende schuurdaken Melding ontvangen SXO-2019-0006

Hoofdweg 5A in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudend schuurdak en  
asbesthoudende platen naast schuur

Melding ontvangen SXO-2019-0009

Wilpsedijk 2 in Wilp Slopen aanbouw bij hoofdgebouw Melding ontvangen SXO-2019-0004

Aanbod voor werkgevers: werken aan gezonde werknemers

De gemeenten Apeldoorn, Epe 
en Voorst zoeken werkgevers 
die aan de slag willen met het 
fitter en vitaler maken van hun 
werknemers. Deze werkgevers 
krijgen advies en budget voor 
de uitvoering van gezonde leef-
stijl activiteiten voor hun werk-
nemers. Dit is mogelijk dankzij 
de subsidie ‘Samen in Beweging 
met NOG Fitter en Vitaler’.

Samen in beweging met 
NOG Fitter en Vitaler
De meeste werkgevers doen veel 
aan de begeleiding en re-integra-

tie van zieke werknemers. Maar 
investeren in de gezondheid van 
alle werknemers is zeker zo zin-
vol! Werknemers die in balans 
zijn op sociaal, fysiek en men-
taal vlak zijn fitte en vitale werk-
nemers. En vitale werknemers 
zijn productiever, creatiever en 
minder vaak ziek. Het digitale 
platform www.nogfitterenvitaler.
nl van de GGD helpt werkgevers 
en werknemers hierbij. In het 
project ‘Samen in Beweging met 
NOG Fitter en Vitaler’ slaan de 3 
gemeenten, de GGD en diverse 
onderzoekspartners de handen 

ineen om u te helpen bij het 
fitter en vitaler maken van uw 
werknemers. 

Gezonde Werkvloer 
Adviseur
U krijgt advies van een Gezonde 
Werkvloer Adviseur van de GGD. 
De gemeente stelt jaarlijks bud-
get beschikbaar voor de uitvoe-
ring van leefstijl activiteiten. En 
een onderzoeker helpt u met het 
in kaart brengen van de wensen 
en behoeften van uw werkne-
mers en het meten van de resul-
taten van uw inspanningen. 

Van u wordt gevraagd om mee 
te denken over het project en dit 
binnen uw organisatie vorm te 
geven. Ook levert u een actieve 
bijdrage aan het project door het 
delen van kennis en ervaringen.

Aanmelden
Het project gaat in maart van 
start. In het eerste half jaar wer-
ken we samen met u toe naar 
een actieplan. Daarna volgt de 
uitvoering van het actieplan; 
hiervoor wordt 3 jaar uitgetrok-
ken. De totale looptijd van het 
project is 4 jaar; evaluatie en 

verankering maken hier ook deel 
vanuit.
Voor dit project gaat de voorkeur 
uit naar organisaties met uitvoe-
rend werk. Heeft u veel werkne-
mers die wel een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken als het om 
een gezonde leefstijl gaat; die 
roken, ongezond eten, te wei-
nig bewegen of veel werkstress 
ervaren? Meldt u dan aan voor 
‘Samen in beweging met NOG 
Fitter en Vitaler’ door contact op 
te nemen met de GGD, Karlien 
Zomer: k.zomer@ggdnog.nl , 
088-4433327. 



DÉ AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

BMW 1-SERIE IER REIHE AIRCO

€18.750 | bouwjaar: 12-2017

MAZDA CX-5 SKYACTIV-G 2.0 120

€18.999 | bouwjaar: 02-2012

CITROEN XSARA PICASSO 1.8I 16V

€3.950 | bouwjaar: 02-2005

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 1.4 TURBO COSMO

€ 16.950 | bouwjaar: 04-2014

CITROEN C4 1.6 16V LIGNE AMBIANCE

€3.950 | bouwjaar: 03-2005

FORD KA 1.2 LIMITED

€5.450 | bouwjaar: 07-2010

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nlwww.autospijkerwww.autospijkerwww.autospijker

Hierbij een greep uit onze occasions

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

Kijk op onze site voor het aanbod

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

KIJK VOOR  OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

OPENINGSTIJDEN: ma t/m do 08.00 - 18.00 | vrijdag 08.00 - 20.00 | zaterdag 09.00 - 16.00

Banden nodig? Kijk & bestel bij ons online.

€ 36,-Al
Vanaf

www.autowientjes.nl/banden
 PERSONENAUTO’S

 BEDRIJFSAUTO’S

 ONDERHOUD

 REPARATIE

 APK-KEURINGEN

 SCHADE-AFWIKKELING

 MOBILITEITSGARANTIE

 EXPORT-SERVICES  

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

VOLVO V70 1.6 T4 AUT. 132 KW
143.000 KM - 2011

NU VOOR € 22.750,-

PEUGEOT 308
1,6 BLUEHDI 88 KW LIMITED

119.000  KM - 2014

TOYOTA AURIS
1,8 HYBRID LEASE PRO

131.000 KM KM - 2013

VW JETTA
1,4 DSG HYBRID HIGHLINE

121.000 KM - 2013

NU VOOR €8.950 NU VOOR €12.750 NU VOOR €11.250

HYBRID HYBRID

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

WWW.AUTOBEDRIJFSPITHOLT.NL

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting

Duistervoordseweg 88, 7391 CH  Twello, 0571-271857, www.autobedrijfspitholt.nl

NISSAN NOTE
1.2 DIG-S 98PK CONNECT EDITION NAVI 

RIJKLAARPRIJS

NISAN NOTE
1.4 FIRST NOTE CLIMA 

RIJKLAARPRIJS

Hatchback, 146807 km, BJ 2006, benzineMPV, 33575 km, BJ 2014, benzine

€11.875 €4.475

Merk Model Type Deuren Bouwjaar Km Stand Prijs   
      
Nissan Micra IG-T 90 N-Connecta 5-drs 2017 13171 km 15.975,- 
Nissan Micra 1.2 Dig-S Connect Edition 5-drs 2013 37364 km 8.475,-
Nissan Note 1.2 Acenta 5-drs 2017 13626 km 14.475,-
Nissan Note 1.2 Connect Edition 5-drs 2013 30656 km 10.750,-
Nissan Pulsar Dig-T 115 N-Connecta 5-drs 2018 21972 km 19.975,- 
Nissan Qashqai 115 Dig-T Connect Edition 5-drs 2017 8250 km 25.500,- 
Nissan Qashqai 115 Dig-T Connect Edition 5-drs 2015 49650 km 20.475,-  
 
Automaat       
Nissan Note 1.6 Life 5-drs 2008 64786 km 8.250,-   
    
Diesel         
Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta 5-drs 2011 135235 km 10.475,-
Opel  Astra 1.8 TwinTop 2-drs 2007 149292 km 7.750,-   
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Ooijman
AUTOVAKMEESTER OOIJMAN IS OP ZOEK NAAR EEN 

(EERSTE) MONTEUR!
Als monteur bij Autovakmeester Ooijman werk je in een universeel familiebedrijf. Wij hebben 
recent onze werkplaats gerenoveerd, waardoor je zal werken in een vernieuwde werkplaats met 
kwaliteitsgereedschap en diagnoseapparatuur. 

Wie zoeken wij?
Je bent klantgericht, hebt geen van 8 tot 5 mentaliteit en ziet, buiten de dagelijkse 
werkzaamheden, een uitdaging in het oplossen van ingewikkelde storingen. 

Profiel
- Afgeronde opleiding (eerste) autotechnicus;
- Kennis van de huidige auto-elektronica;
- APK keurmeester is een pré;
- In het bezit van rijbewijs B;
- Woonachtig in de omgeving stedendriehoek;
- Enige ervaring in de automotive branche is een pré;
- BBL student eerste autotechnicus ook welkom.

Wat wij bieden
- Een fulltime werkweek met een marktconform salaris;
- We bieden je een werkplek bij een dorpsgarage en 
 familiebedrijf in een leuk team en informele werksfeer;
- Mogelijkheid tot deelname aan diverse trainingen en cursussen;
- Je komt in dienst voor bepaalde tijd, met de mogelijkheid tot een vast contract;
- VrijMiBo. 

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met 0571-261437 en 
vragen naar Robert Ooijman. Solliciteren graag per e-mail naar: info@autobedrijfooijman.nl.
Wij vragen je dan een korte motivatiebrief en je CV mee te zenden.  

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

Dorpsstraat 3 - 7384 BC Wilp - Nederland - www.autovakmeester.nl/vestiging/ooijman/
0571 261 437 - ooijman@autovakmeester.nl

 

Altijd scherp geprijsd

WINTERBANDENTIJD!

Uw Specialist Met Goed Advies

www.bandtotaal.com 06 - 51297624info@bandtotaal.com
Engelenburgstraat 19B Twello



INFORMEER 
VRIJBLIJVEND 
NAAR ONZE 

AANTREKKELIJKE 
PRIJZEN

LOKAAL GEPRODUCEERD, 
LOKAAL GECONSUMEERD
Biologische producten zijn momenteel overal te koop. Verse producten 
zijn prima bij de supermarkt. Waarom zou je nog naar een streekwin-
kel gaan? De belangrijkste reden daarvoor is de lokale herkomst van de 
producten. Producten die soms en in veel gevallen uitzonderlijk lekker 
zijn. Door te kopen bij producenten uit de streek versterk je de lokale 
economie. Een belangrijk argument in een door schaalvergroting en glo-
balisering steeds onevenwichtiger economie. 

INGEZONDEN

Er is al zo veel!
Het gebied rond Deventer, 
Apeldoorn en Zutphen mag 
zich heugen in een enorm aan-
bod van lokaal geproduceerde 
producten. Van brood tot bier 
en wijn, van verse groenten en 
kruiden tot de heerlijkste ver-
werkte producten, zaaizaden en 
plantgoed.  Met elkaar zijn deze 
producenten in staat een groot 
deel van de lokale behoeftes in 
te vullen. Soms zijn de produc-
ten duurder dan vergelijkbare 
in de supermarkten, maar lang 
niet altijd! Verse groenten en fruit zijn 
bij de boer vaak veel goedkoper dan in 
de grootwinkelbedrijven. En een potje 
honing uit de supermarkt is toch niet 
te vergelijken met echte honing van 
de imker? Kwaliteit heeft zijn prijs. Een 
eerlijk en gezond product ook en dat 
proef je.

Valse Romantiek
Soms hangt er een hele sluier van ro-
mantiek rondom streekproducten: de 
boer en zijn gezinsleden die op het land 
voor jou de verse groenten en fruit telen 
en de varkens, koeien, en kippen bijhou-
den voor jouw verse stukje vlees.  Tot 
aan Wageningen Universiteit toe zijn er 

mensen die het gemengde bedrijf van 
de 50-er jaren in de vorige eeuw op-
hemelen als het beste voor mens en 
milieu.  Als je in die tijd geleefd en ge-
werkt hebt weet je wel beter!! Het was 
hard zwoegen in vele uren per week. 
Gezellig? Zeker! Maar wil ik er naar te-
rug? Kom nou. Het idee dat een paar 
mensen zich uit de naad werken voor 
jouw gezonde groenten en gezonde 
stukje vlees. Schaam je! En met vrijwil-
ligers dan maar de gaten dichten? En 
het dan Community Supported Agri-
culture noemen? Klinkt mooi maar is 
even wankel als een reus op lemen 
voeten.

Moderne locale economie
Gelukkig hebben de meeste strekpro-
ducenten geen last van valse roman-

tiek en maken ze er zeker 
geen bedrijfsmodel van. In 
onze streek hebben we tal 
van moderne en gespeci-
aliseerde producenten die 
heel goed weten wat ze doen 
en gelukkig langzamerhand 
naar een evenwichtige ar-
beidsinzet toegegroeid zijn. 
Meer dan 40 uur per week? 
Natuurlijk, meestal wel,  maar 
wel in eigen beheer, met vol-
doende ontspanning. 
Op diverse plekken komen 
die producten bij elkaar, 

in gespecialiseerde of uitgebreide 
streekwinkels. Kijk er eens naar uit en 
je zult niet teleurgesteld zijn. En met je 
keuze voor dat soort bedrijven steun 
je bestaande ondernemers en met 
hen je eigen lokale economie. Voor elk 
wat wils. 

Gert Jan Jansen, 
Hof van Twello

VERLENGING 
SPONSORCONTRACT CCW`16

WILP.- Ook de komende vier jaar heeft 
sponsor Henk Wagenaar zich verbon-
den aan sportvereniging CCW`16. De 
damesteams 1 en 2 zullen er weer mooi 
bijlopen in hun nieuwe outfit.   Henk 
Wagenaar B.V. is actief in de handel, 
verkoop en transport van onder andere 
generatoren, transformatoren, com-

pressoren en mobiele lichtmasten. Het 
ondertekenen van het nieuwe contract 
viel samen met het nuttigen van een 
heerlijk stamppottenbuffet. Na het eten 
vertrokken de dames per bus naar een 
uitgaansgelegenheid. CCW`16 bedankt 
de sponsor en hoopt nog lang op een 
goede samenwerking. 

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

1 printje? Of 5000?
Kan bij ons allemaal !

Omdat service niks bijzonders hoeft te zij
n!

Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu
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PLAATS  DAG  DATUM TIJD   LEEFTIJD  LOCATIE 

Terwolde Maandag  7 en 21 15:15 uur tot 16:15 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein De Bongerd

Teuge Maandag  14 en 28 15:30 uur tot 16:30 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein De Zaaier 

Twello Dinsdag  8 en 22 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 7 jaar De Groene Wig

   16:00 uur tot 17:00 uur 8 t/m 12 jaar

Nijbroek Dinsdag 15 en 29 15:00 uur tot 16:00 uur 4 t/m 12 jaar Schoolplein Ten Holtens Erve

De Vecht Woensdag  9 en 23 12:45 uur tot 13:45 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein Antonius 

Wilp  Woensdag  16 en 30 12:30 uur tot 13:30 uur  4 t/m 12 jaar  Schoolplein  De Hagewinde

Klarenbeek  Donderdag  10 en 24 15:00 uur tot 16:00 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein Kopermolen

Voorst  Donderdag  17 en 31 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplen De Wiekslag

Wilp Achterhoek  Vrijdag  11 en 25 14:00 uur tot 15:00 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein OBS Wilp Achterhoek

Bussloo Vrijdag  18 en 1 feb. 14:45 uur tot 15:45 uur  4 t/m 12 jaar Schoolplein St. Martinus

JANUARI

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate

Tom Spijker
Beweegcoördinator

Ismar Maglajlic
Buurtsportcoach

Mobiel: 06-48031070
Email: tom@voorstactief.nl

Mobiel: 06-15191179
Email: ismar@voorstactief.nl
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Deelname aan de activiteiten is gratis
Bij slecht weer gaan we naar binnen

OPEN DAGEN 
ZONE.COLLEGE 
TWELLO.- In de volksmond wordt de school vaak nog het AOC ge-
noemd, maar sinds 1 augustus 2018 is de nieuwe naam Zone.college 
Twello. De naamswijziging is ingevoerd nadat AOC Oost is gefuseerd 
met de Groene Welle uit Hardenberg en Zwolle. De locatie in Twello 
heeft een afdeling vmbo en mbo niveau 2 en organiseert binnenkort 
weer ‘open dagen’. 

De bezoekdagen voor toekomstige leerlingen, studenten en hun ouders/ver-
zorgers zijn op vrijdag 25 januari van 15.30 tot 20.30 uur en op zaterdag 26 
januari van 10.00 tot 12.30 uur. De school bevindt zich achter het gemeente-
huis in Twello aan de Meester Zwiersweg 4.  

Een bezoek aan de open dagen van Zone.college Twello is een mooie gele-
genheid om de school te bekijken en informatie in te winnen over de talrijke 
mogelijkheden. 
Voor meer informatie zie: www.zone.college of bel 088 - 26 20 800. 

KOM NAAR HET GRATIS 
FAMILY FESTIVAL 
APELDOORN.- Op zondag 20 janu-
ari 2019 organiseert Tim Koldenhof 
Producties het Family Festival bij 
de theaterschool aan de Vlijtseweg 
140 (oude Zwitsalfabrieken) in Apel-
doorn. De toegang is gratis en je 
bent welkom van 11.00 uur tot 14.00 
uur. 

Er is van alles te doen. Je kan meedoen 
of kijken bij workshops op het gebied 
van zang, dans, theater, film en musical. 
Naast verschillende workshops zijn er 
ook demonstraties te zien die door onze 
leerlingen worden opgevoerd. En er is 
nog meer…

Meet & Greet
Wil je op de foto met Jul of Julia, Binky, 
Oehlie of met de mascotte van McDo-
nalds? Tijdens het Familiy Festival ko-
men ze allemaal op bezoek! Gewoon 
een knuffel of high five geven of een 
handtekening vragen kan ook natuur-
lijk! Daarnaast zijn er leuke activiteiten 
zoals schminken, knutselen en spelle-
tjes. En heb je honger gekregen? Je kan 
bijvoorbeeld heerlijke poffertjes bij het 
smulkarretje kopen.

Spreekuur met Tim 
Koldenhof
Wil je een persoonlijk advies van Tim Kol-
denhof? Tijdens het Family Festival heeft 
hij een spreekuur waar je met Tim kan 
kennismaken en alles kan vragen wat je 

maar wil! Wil je een afspraak met hem 
inplannen? Mail je naam en vraag dan 

alvast door aan administratie@timkol-
denhof.nl

OPEN DAG BIJ AVENTUS
REGIO.- Op zaterdag 26 januari 2019 organiseert mbo-school Aventus een 
open dag van 10.00 tot 14.30 uur. Leerlingen van het voortgezet onderwijs 
en hun ouders zijn welkom op de locaties in Apeldoorn, Deventer en Zut-
phen. Tijdens de open dag oriënteren leerlingen zich op een vervolgstudie 
in het mbo en maken zij kennis met Aventus. 

De school biedt kansrijke mbo-opleidin-
gen in de richtingen Economie & Han-
del, Creatieve industrie, Zorg & Welzijn 
en Techniek & Mobiel. Nieuwe opleidin-
gen, die in augustus 2019 starten, zoals 
Mediamanager en Smart technology 
staan ‘in de picture’. Smart technology 
is een brede, technische opleiding die 
inzoomt op alle techniek en software-
systemen in en rond het huis. Het gaat 
om het huis van de toekomst waar met 
slimme (sensor)technieken het comfort 
en duurzaamheid hand in hand gaan. 

Zoveel keuze. No stress.
Met de open dag helpt Aventus toekom-
stige mbo-studenten bij hun beroeps-
keuze. Docenten en studenten bieden 
informatie aan over 200 verschillende 
beroepsopleidingen en beantwoor-
den vragen van leerlingen en ouders. 
Loopbaanadviseurs zijn aanwezig voor 
leerlingen die nog twijfelen over hun 
vervolgopleiding. De open dag is ook 
geschikt om een indruk te krijgen van 
de (praktijkgerichte) sfeer op school en 
de mensen die er werken en studeren. 
Iedereen kan zich van te voren aanmel-
den voor de open dag via aventus.nl. 
Alle 8 locaties in Apeldoorn, Deventer en 
Zutphen openen hun deuren. Op aven-
tus.nl staat welke opleidingen waar zijn. 
Check dit goed van te voren of bel gratis 

met ons Service-en Informatiepunt op 
0800 – 444 5555. 

Innovatieplein
Innoveren is onmisbaar voor de toe-
komst van onze studenten en de ar-
beidskansen in de Stedendriehoek. We 
trekken op met partners in de regio en 
ontwikkelen samen veel verschillende 
projecten. In onze beroepsopleidingen 
krijgt duurzame technologie prioriteit 
en leren onze studenten creatief en on-
dernemend te zijn. Tijdens de open dag 
zullen diverse opleidingen laten zien hoe 
ze nieuwe technologie en nieuwe onder-
wijsvormen integreren in de lespraktijk. 
Op Locatie Laan van de Mensenrechten 
te Apeldoorn zal een innovatieplein zijn 
waar toekomstige studenten kunnen er-
varen hoe VR-brillen gebruikt worden in 
het onderwijs, kunnen ze kennismaken 
met social robots en virtueel rondlopen 
in het Aventus Domoticahuis. 

Geïnteresseerd in de 
combinatie werken en leren?
Iedereen die belangstelling heeft voor de 
combinatie werken en leren op het mbo 
(=BBL) kan terecht bij de speciale leer-
werkbanen-stand op locatie Laan van 
Mensenrechten te Apeldoorn en locatie 
Middelweg te Deventer. Er is een vaca-
turezuil met een overzicht van leerwerk-
banen in o.a. de zorg, techniek, logistiek, 
industrie en ICT. Jongeren, volwassenen, 
carrière-switchers, zij-instromers of 
werkzoekenden kunnen er terecht voor 
al hun vragen over de combinatie wer-
ken en leren.

ANTISEMITISME; TERUG VAN 
NOOIT WEGGEWEEST
REGIO.- Op maandag, 18 februari zullen drie sprekers tijdens een te 
houden bijeenkomst ingaan op de huidige situatie voor Joden in Neder-
land. Daarnaast kijken zij naar de wortels van het antisemitisme. Door 
de hele geschiedenis van het Joodse volk heen komen we ernstige vor-
men van antisemitisme tegen.

De bijeenkomst wordt gehouden 
in de aula van  Sprengeloo  aan de 
Sprengenweg en begint om 19.30 

uur. De ingang is aan de Prinses 
Beatrixlaan. De sprekers zijn Opper-
rabijn Binyomin Jacobs, ds. Henk Poot, 

verbonden aan de organisatie Chris-
tenen voor Israël te Nijkerk en Eric 
Vink, voorzitter van de Stichting An-
tisemitisme Preventie.  De toegang 
is gratis; wel wordt er een collecte 
gehouden. De zaal gaat open om 
19.00 uur. Informatie:  info@israel-
apeldoorn.nl   tel. 06-24614967 of 
06-51334346

KINDERZEGEN IN 
MARTINUSKERK
TWELLO.- Het goede toewensen: 
dat doen we met mensen waar-
mee 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 27 
januari de jaarlijkse kinderzegen, 
om 12.30 uur in de Martinuskerk in 
Twello. In een korte en ontspannen 
gebedsdienst zal er geluisterd wor-
den naar een verhaal, kan men een 
kaars aansteken bij Maria in de Ma-
riakapel en kunnen kinderen geze-
gend worden. 
Na afloop is er limonade, thee en 
koffie. Iedereen, van (heel) jong tot 
(zeer) oud, is van harte welkom.

http://www.zone.college
mailto:administratie@timkoldenhof.nl
mailto:administratie@timkoldenhof.nl
mailto:info@israel-apeldoorn.nl
mailto:info@israel-apeldoorn.nl
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MARJA ONTVANGT SARA
TERWOLDE.- Zaterdag 12 januari vierde Marja haar 50e verjaardag. Ze staat 
altijd voor een ander klaar en denkt eerst aan een ander en dan pas aan 
haar zelf. Het (ver)zorgen zit haar dan ook in het bloed. 50 jaar jong en een 
bijzondere mijlpaal voor haar. 

Op de uitnodigingskaart voor haar feest-
je had zij dan ook gezet: “Vier het leven, 
dans, lach, zing, maak van ieder moment 
een stralende herinnering. Voor mijzelf is 
het heel bijzonder om 50 jaar te mogen 
worden”. Het feest werd ‘s avonds uitge-
breid gevierd met familie, vrienden en 
buren bij Brasserie Kriebelz te Terwolde 
alwaar het café was afgehuurd. Het was 

een geweldig feest met muzikale omlijs-
ting van een DJ. 
De buren van de Everwijnstraat hadden 
voor haar 50e verjaardag een prachtige 
houten Sarah gemaakt en de vriendin-
nengroep maakte de versiering verder 
helemaal af. Ze kwamen letterlijk knal-
lend het Lage Kamp op blijkbaar was nog 
niet al het vuurwerk verschoten.

GEZOND ETEN EN 
REISVERHALEN IN MFC
KLARENBEEK.- Iedere woensdag ochtend (10.00 tot 12.00 uur) worden ver-
schillende activiteiten georganiseerd door de Dorpscontactpersonen in 
Klarenbeek. De activiteiten zijn voor bewoners van Klarenbeek maar ook 
uit de omliggende dorpen. Komende weken is een gevarieerd programma 
samengesteld. Met aandacht voor voeding en avontuur. 

23 januari: Eten we wel gezond? Mensen 
vinden een gezond en gelukkig leven 
belangrijk, maar toch zijn veel mensen 
ongezond en ongelukkig. Zou voeding 
een rol kunnen spelen in het zich gezond 
en gelukkig voelen? Zouden we anders 
moeten eten? In een boeiend verhaal zal 
Bram de Bree (integraal leefstijl- en vita-
liteitscoach) uitleg geven over de evolu-
tie van de mensheid, de ontwikkelingen 
van voeding en wat dit doet voor onze 
gezondheid. 
30 januari: Een boeiend reisverhaal van 
Inge Wiggers-Pelgrim. Afgelopen sep-
tember maakte zij een geweldige rond-
reis door Zuid-Afrika waarbij zij verschil-
lende wildparken bezocht om daar de 
Big Five te spotten. Nieuwsgierig gewor-
den naar deze mooie reis? 
1 februari: De vrijdagmiddag borrel 

(16.00 tot18.00 uur) met Ramble On. Een 
duo dat een breed repertoire ten gehore 
zal brengen onder het genot van een 
hapje en drankje.
6 februari: Het 12-uurtje (12.00 tot 13.00 
uur). Een heerlijke lunch met diverse 
soepen, broodjes en een verrassend toe-
tje. Kosten voor deze lunch zijn € 6 pp. 
U kunt zich aanmelden voor 1 februari. 
Met dit gevarieerde programma is er 
voor ieder wat van zijn of haar gading. 
We hopen u te  kunnen verwelkomen 
tijdens de activiteiten.
Aanmelden voor het 12-uurtje via 
inloop@mfcklarenbeek.nl of 06-
12260021. Bent u niet in de gelegenheid 
om op eigen kracht naar het MFC te ko-
men, dan kunt u gebruik maken van de 
vervoersdienst via Helpende Handen 06-
12260021

Van toen en dichtbij

EEN NIEUWE LENTE . . . EEN NIEUW GELUK (1)
  Door Theo Küpers.

Het is me het wintertje wel, deze laatste dagen van 1740. Het kasteel Duistervoorde rijst op uit een wollige sneeuw-
massa en nog steeds sneeuwt het. Het ijs ligt dik op de  gracht rond het kasteel en al is de wind uit de noord-oosthoek 
nogal stevig, het kan de jeugd uit het dorp niet verhinderen om te gaan schaatsen. Meestal op houten schaatsen, die 
door middel van een kleurig lint worden vastgebonden. Maar soms, als het wat rustig is, zie je ook de kasteelbewoners 
op het ijs. Heer Derk Jan van Stepraedt zwiert dan snel met zijn vrouwe Johanna Elisabeth in kunstige halen arm in arm 
rond en de jongedames Maria en Christina vinden het leuk, als er ook wat jongemannen uit nabijgelegen landgoederen 
hen gezelschap houden op de gladde ijzers. Voor de mensen uit de keuken en ander personeel is er overdag geen ge-
legenheid te schaatsen, want er is veel werk te doen. Ook niet voor Mirjam, die daags voor Kerstmis met haar zoontje 
David heeft aangeklopt en voorlopig onderdak heeft gekregen in de dienstvertrekken. Of ze mag blijven is een van haar 
grootste zorgen en er gaat geen dag voorbij of ze praat erover met Antje, de kokkin. Die spreekt haar moed in: “Kop op 
Mirjam, ik heb er alle vertrouwen in dat, als onze tweede meid Marie gaat trouwen, meneer en mevrouw het vast  goed 
vinden, dat jij haar plaats inneemt.”
En of het zo moet  zijn, als Mirjam het eten opdient vraagt vrouwe Johanna haar of ze volgende maand de plaats van 
Marie wil innemen. “We hebben gezien, dat je heel netjes en vlug kunt werken, en dat je goed met de anderen kunt 
opschieten. Als je weg zou gaan, zullen vooral onze dochters de kleine David heel erg missen, bijna elke dag gaan ze wel 
even naar dat lieve kereltje kijken.” Natuurlijk is Mirjam heel erg blij dat ze mag blijven, maar de gedachte aan haar huis 
in Nijbroek en aan de man, die haar buiten de deur zette, maakt haar toch somber. Hoe moet dat toch, want ze is toch 
met hem getrouwd! Ze komt er niet uit en klampt daarom pater Ansfridus, de huiskapelaan, aan om goede raad. Zijn 
advies is: “Ga er indien heer Derk Jan het goed vindt met een van de knechten naar toe. Jullie mogen vast wel een paard 
en wagen gebruiken. Vraag dan om je kleren en wat persoonlijke dingen en wacht verder maar af hoe het verloopt. Ik 
zal af en toe een kaarsje opsteken bij Maria. Zij zal je zeker helpen.”
Na overleg en goedkeuring wordt besloten, dat Mirjam samen met Jasper naar Nijbroek zal gaan en wel in de eerste 
week van het nieuwe jaar. Intussen is het oudejaarsavond 1740 geworden. Antje heeft heerlijke oliebollen gebakken en 
is nu bezig met warme wijn te maken. Vanavond na het diner zal het personeel met de hele familie samenkomen in de 
grote hal. Pater Ansfridus zal een korte overweging houden en als dan iedereen genoten heeft van alle heerlijkheden 
zullen ze slapend het nieuwe jaar 1741 ingaan.

Nieuwjaarsdag 
Pater Ansfridus houdt vanmorgen een gloedvolle preek over al de mooie dingen, maar ook de minder mooie, die een 
heel lang nieuw jaar met zich mee kunnen brengen. Heel veel mensen zijn  samen met de familie van Stepraedt aan-
wezig, het kleine kapelletje puilt uit. In een hoekje zit Mirjam met haar eigen gedachten en gevoelens, en ze verlangt 
er naar om straks haar zoontje David weer te voeden en hem weer eens lekker te knuffelen. In de namiddag komt de 
jeugd bij het kasteel langs om volgens een oude traditie Nieuwjaar te “schieten”. Een van de dochters is bij de deur 
aanwezig om ieder van hen wat geld toe te stoppen. En dan mogen ze nog even naar het koetshuis gaan waar het per-
soneel, waaronder ook Mirjam, hen trakteert op een heerlijk zoet drankje en een oliebol. Omdat het kasteel het laatste 
huis is waar ze langs gaan, binden  veel van hen nog even schaatsen onder om op  de gracht te schaatsen. Niet lang 
daarna valt de dooi in. De meeste straten en buitenwegen zijn onverhard en het wordt één grote modderpoel. Toch 
gaan Mirjam en Jasper op de eerste woensdag van het nieuwe jaar met de brik, bespannen met een mooie goudgele 
vos, richting Nijbroek.
Mirjams hart klopt in haar keel, hoe zal het aflopen? Als ze bij het huis komen, waar ze woonde, bonst Jasper op de deur 
en komt een vrouw, die kennelijk al een tijd in verwachting is, tevoorschijn. Mirjam is sprakeloos en daarom doet Jasper 
het woord. Er ontstaat een heftige discussie, waaraan even later ook Mirjams man deelneemt. Een duidelijk: “Nee, ze 
komt en niet meer in,” is het laatste wat ze zeggen, en als Jasper vraagt om de kleren van Mirjam en wat persoonlijke 
spulletjes, gaat de man naar binnen en komt even later terug met een arm vol kleding en een doos en smijt het op de 
weg. De deur gaat opnieuw voor Mirjam dicht, de grendel gaat er op. Nijbroek is afgelopen. 
Terug  naar Duistervoorde zeggen ze eerst geen woord, totdat Mirjam glimlachend naar Jasper kijkt en hij even een 
arm om haar heen slaat. Een vluchtige kus op zijn wang is haar beloning voor zijn hulp. Thuisgekomen vertellen ze hun 
verhaal aan de kasteelheer en ook aan pater Ansfridus. Beiden zullen ervoor zorgen, dat op beschuldiging van overspel, 
door de overheid en de kerk een scheiding wordt uitgesproken. Die uitspraak komt heel snel en Mirjam is weer een 
vrije vrouw.

Volgende week verder.

Ik werd door clubgenote mevr. Schutte-Geurtsen in mijn beginjaren bij de OKV ooit eens gewezen op een bijdrage aan het 
archief van de hand van –voormalig- clubgenoot Theo Küpers. Daarvoor nog dank Josien. En hoewel zijn bijdrage geenszins 
een historisch juiste genoemd kan worden, een gegeven waaraan hij afsluitend zelf refereert, meende ik zijn visie niet aan 
onze (met name Duistervoordse) lezers te mogen onthouden. Een “vie romancée” van het zuiverste water. Beetje kleinschalig, 
gemoedelijk, knus en lekker dicht bij huis. Ik stel er prijs op mijn dank over te brengen aan de familie Küpers die met deze 
publicatie kon instemmen. Theo Küpers overleed op 28 januari 2010.     (Wim Tempelman).

Huis Duistervoorde, Pentekening Jan de Beyer 1744.

GEEF JE KIND NU OP VOOR HET 
NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA
TWELLO.- Vanaf woensdag 23 januari kunnen peuters en kleuters in Twello 
weer meedoen aan de lessen van het nijntje beweegdiploma. Spelenderwijs 
goed leren bewegen, daar draait het om tijdens de lessen van het nijntje 
beweegdiploma. De lessen vinden plaats op de woensdagochtend van 9.30 
tot 10.15 uur in turnhal de Zuiderlaan te Twello.

Peuters en kleuters leren hoe ze hun li-
chaam kunnen gebruiken door veel en 
gevarieerd te bewegen. Ze ontwikkelen 
belangrijke spieren die nodig zijn om te 
kunnen fietsen en zwemmen. Maar ook 
om goed te leren schrijven op school. SV 
Twello zorgt er inmiddels al drie jaar voor 
dat kinderen op jonge leeftijd ook het be-
weegdiploma kunnen halen.
De lessenreeks bestaat uit 20 lessen en 
is bedoeld voor kinderen van 2 en 3 jaar. 
Als (groot)ouder mag je fijn samen met je 
kind bewegen in de zaal. 
Nieuw dit jaar is het nijntje beweegdiplo-
ma 2, voor kinderen die het eerste diplo-
ma al hebben gehaald. Ook deze lessen 
worden gegeven op woensdagmiddag in 

de turnhal  (15.00 tot 15.45 uur) en star-
ten vanaf woensdag 23   januari. Net als 
lessenreeks 1 bestaat ook reeks 2 uit 20 
lessen en mogen (groot)ouders lekker 
meebewegen. 
Heeft je (klein)zoon of -dochter het nijntje 
beweegdiploma 1 gehaald, maar is hij of 
zij net te jong om door te stromen naar 
het nijntje beweegdiploma 2? Kom dan 
op woensdagochtend van 10.15 tot 11.00 
uur  lekker meedoen aan onze  nieuwe 
lessenreeks ouder-kind gym! Net als het 
nijntje beweegdiploma bestaat ook deze 
reeks uit 20 lessen en beweeg je samen 
met je (klein)kind in een turnhal vol mo-
gelijkheden!  Meer informatie vind je op 
de website www.svtwello.nl.  

mailto:inloop@mfcklarenbeek.nl
http://www.svtwello.nl
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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

Bent u al klaar 
voor de winter?

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

BEGIN HET NIEUWE JAAR CREATIEF 
MET EEN GRATIS PROEFLES

DEVENTER.- Naar aanloop van de opleiding die in maart start, organiseert 
Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst gratis proeflessen. 
Tijdens de proefles krijgt u ook informatie over de opleiding realistisch fijn-
schilderen. De proefles is gratis en vrijblijvend, materiaalkosten bedragen 
€ 10,00 per persoon.

NIEUWE DORPSCONTACT-
PERSOON AANGESTELD
POSTERENK.- Monika klein Haar-Bruntink gaat Anita Huisman opvolgen als nieuwe 
dorpscontactpersoon (DCP) voor Posterenk. Ze heeft al enige ervaring opgedaan als 
Buurtverbinder en dan met name binnen het project `Kijk in de kernen`. Via dit plat-
form is informatie over de dorpen te vinden. Monika klein Haar-Bruntink is getrouwd, 
heeft 2 dochters en is al 22 jaar woonachtig in Posterenk.  Ze is te bereiken via: 06-
13277181  en dcp@posterenksbelang.nl

Voor de mensen die graag eens een 
penseel ter hand willen nemen om te 
ervaren dat schilderen niet zo moeilijk is, 
zijn deze proeflessen bedoeld. U maakt 
in drie uur tijd een olieverf schilderij die 

u na afloop mee naar huis kunt nemen. 

De opleiding realistisch fijnschilderen, 
waarbij de kneepjes van het vak op een 
klassikale wijze worden onderwezen, 

is bedoeld voor zowel mensen die nog 
nooit hebben geschilderd als voor de ge-
oefende amateur of professionele kun-
stenaar die zijn of haar technieken wil 
verfijnen of uitbreiden. Lessen worden 
gegeven in; Deventer, Ede, Elst, Emmen, 
Lelystad, Hengelo en Utrecht. U kunt zich 
voor één van deze gratis proeflessen op-
geven via de website: www.fijnschilde-
ren.nl. Het adres is: Zutphenseweg 55 in 
Deventer. Monika klein Haar-Bruntink

mailto:dcp@posterenksbelang.nl
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NIEUWE BEZETTING TIJDENS 
NIEUWJAARSCONCERT
VOORST.- Voor het zevende jaar op rij geeft Slanina-Cesta Musikanten een 
nieuwjaarsconcert. Dit keer samen met Shantykoor Op Koers. De muzikale 
ontvangst evenals de muziek tijdens de pauze wordt verzorgd door harmo-
nicaduo Annie&Marie. 

DRIE GOUDEN ZOOVER AWARDS VOOR 
ACCOMMODATIES IN DE GEMEENTE VOORST
TWELLO.- Vliegtuigsuite Teuge en hotel Thermen Bussloo ontvingen don-
derdag 10 januari beiden een gouden Zoover award. Hetgeen betekent dat 
beiden het beste hotel zijn in hun categorie van 2018.  Kampeerhoeve Bus-
sloo behaalde een vijfde plaats in de categorie “camping” hetgeen hen ook 
een gouden award opleverde.

De awards worden jaarlijks uitgereikt 
aan de accommodaties die door vakan-
tiegangers het hoogst beoordeeld wor-
den op Zoover. In totaal streden meer 
dan 25.000 accommodatiehouders in 
acht verschillende categorieën om een 
felbegeerde award. In drie van deze acht 
categorieën werd goud behaald door 
accommodaties in de gemeente Voorst. 
Categorieën die beoordeeld werden zijn: 
hygiëne, eten, kamers, service, ligging en 
prijs/kwaliteit. 

Vliegtuigsuite:
De gouden award werd verkregen in de 
categorie middelgrote hotels. Het is een 
minder traditionele overnachtingsplek, 
maar valt bij velen enorm in de smaak. 
“Een hotelsuite die je moet ervaren, een 
unieke belevenis die je nooit zult ver-
geten”, aldus Dennis die hier op oude-
jaarsavond overnachtte. Andere bezoe-
kers spreken lovende woorden over de 
gastvrijheid, de locatie, het overheerlijke 
ontbijt, de aanwezige sauna en de vrien-
delijke en goede uitleg van de gastvrouw. 

Vanuit het luxe bed in een design interi-
eur genieten van uitzicht op parachutis-
ten en dalende en stijgende vliegtuigen 
wordt als onvergetelijk ervaren. Familie 
Eersum: “Het slapen op vijf meter hoog-
te voelt als slapen in de wolken.” 

Hotel Thermen Bussloo:
De gouden award werd verkregen in de 
categorie grote hotels. Het hotel valt bij 
velen in de smaak door de rust en de 
ontspanning. De verzorging in de 64 roy-
ale kamers en in de 8 luxe suites wordt 
tot in de puntjes geregeld met energie 
en persoonlijke aandacht.
“Bij binnenkomst straalt de rust en luxe 
je tegemoet in hotel en sauna, de ont-
vangst is vriendelijk en het ontbijt geva-
rieerd”, aldus een gast eind december. 
Een andere bezoeker  beschrijft de over-
nachting in een van de suites met Kerst 
als een “superZEN Kerst”.  
Van de wellness- en beautyfaciliteiten 
wordt volop genoten en dat deze bereik-
baar zijn via een unieke belevenistunnel 
wordt door meerdere hotelgasten als 

fantastisch ervaren. 
Fam. Strooij: “Meer dan een uitstekend 
hotel! Kortom een aanrader!”

Kampeerhoeve Bussloo:
De gouden award werd verkregen in de 
categorie beste camping. 
De gasten van deze kampeerhoeve op 
het platteland nabij Wilp kunnen genie-
ten van de boerderijdieren en een tuin 
vol vers fruit en kruiden. De camping 
kent 34 zeer ruime staanplaatsen voor 
tent, caravan of camper. “Een prachtige 
camping met een bijzondere en gemoe-
delijke sfeer en persoonlijke aandacht”, 
aldus dhr. Wieland. De beheerders Piet 
en Ingrid worden meerdere malen ge-
prezen om hun vriendelijkheid. 
Een camping met een centrale ligging 
tussen Deventer, Apeldoorn, Zutphen en 
Twello. Een prachtige omgeving om te 
fietsen en te wandelen.
Fam. Hoogeveen: “Voor ons voelt het 
alsof we op familiebezoek gaan.”

Drie accommodaties beloond met een 
gouden Zoover award, allen gelegen in 
de gemeente Voorst.
Een geweldig resultaat ! Daar mogen we 
als gemeente trots op zijn.
Namens het Voorster Nieuws 
gefeliciteerd.

Het nieuwjaarsconcert wordt gehouden 
op zondag 27 januari in het Dorpshuis 
van Voorst. Aanvang 14.00 uur, de zaal is 
open vanaf 13.30 uur. Toegangsprijs € 6 
euro. Voorverkoop kaarten in het Dorps-
huis, Schoolstraat 14, bakkerij Bril, Rijks-
straatweg 24 in Voorst of boekhandel 
Oonk, Stationsstraat 4 in Twello.

Bezetting
Bij Slanina_Cesta Musikanten zijn inmid-
dels qua bezetting enkele wijzigingen. De 
kapel bestaat tijdens het concert uit: Ger-
rit Lentink (leiding) op bas, Erwin Jansen 
op flügelhorn, Bert Hissink op posaune, 
Jasper Esselink op trompet of flügelhorn, 
Michel Hulleman (ontbreekt op de foto) 
op trompet, slagwerk Jaap van Tongeren, 
Jeroen Konijnenberg en Matthijs Boon 
op tenorhorn en de zang wordt verzorgd 
door Erica Kaizer.
Evert-Jan Veldkamp (tenorhorn) is na 
jarenlange deelname gestopt; hij is nu 
echt met pensioen! Voor Michel, Jeroen 
en Matthijs is het hun eerste Nieuwjaars-

concert,  Jasper was er vorig jaar ook al 
bij als invaller en heeft nu ‘een vaste aan-
stelling’ de rest zijn ‘oudgedienden’.

S-CM maakt gebruik van een eigen ge-
luid- en lichtinstallatie, die wordt be-
diend door Joop Hezeman. Coördinatie 
van de uitvoering van concerten en op-
tredens, waaronder dit nieuwjaarscon-
cert, is in handen van Ad Kaizer.

Eens per drie weken wordt er gerepe-
teerd bij de familie Kaizer thuis. Zonder 
probleem wordt het meubilair aan de 
kant geschoven om de kapel plaats te 
bieden in hun woonkamer.

In 2013 heeft Slanina de eerste CD op-
genomen. De uitdaging voor 2019 is om 
een tweede CD op te nemen, waar al 
druk voor wordt gerepeteerd. 

Nadere informatie is te vinden op www.
slaninacestamusikanten.nl of per e-
mail info@slaninacestamusikanten.nl 

KERKBALANS 2019: GEEF JE VOOR JE KERK
OPENING MET EEN WAARDEVOL 
INLUIDMOMENT KERKKLOKKEN
 
TWELLO.- Voor iedereen is de kerk op een of andere manier van waarde. 
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een fi-
nanciële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven 
ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie 
Kerkbalans 2019 is: ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari 
tot en met 2 februari 2019.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen 
betekenis. Voor de een is het dat mar-
kante 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 be-
zinning komt. Waar men geïnspireerd 
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 
doodgewone doordeweekse dag. 
Die momenten zijn niet in geld te verta-
len. 
Maar dat centrale punt op belangrijke 
momenten moet wel onderhouden wor-
den. De kerk kost geld. De erediensten, 
de vele activiteiten, de verwarming, de 
verlichting, personeelskosten, pastorale 
en missionaire projecten – het zijn kos-
ten die gemaakt worden om de kerkdeu-
ren open te houden, en iedereen wel-
kom te kunnen heten. 

De landelijke actie Kerkbalans doet al 
sinds 1973 jaarlijks een beroep op de 
plaatselijke geloofsgemeenschappen 

voor een financiële bijdrage. Wij willen 
toch allemaal het kerkgebouw behou-
den! 

Vrijwilligers
Kerkbalans is voor vrijwilligers niet altijd 
de meest gemakkelijke actie. Komende 
weken zal door ongeveer 60 protestant-
se en 80 rooms-katholieke vrijwilligers 
bij de gemeenteleden en parochianen 
de envelop met informatie over deze ac-
tie worden bezorgd en de toezeggingen 
weer worden opgehaald. Werkt u alstu-
blieft mee en geef gul, voor zo ver het in 
uw vermogen ligt.

Waarom Twello Kerkbalans 
inluidt: 
Met het inluidmoment worden alle be-
trokkenen enthousiast gemaakt over 
wat de kerk kan betekenen. Niet alleen 
voor de kerkleden, maar ook voor de 
buurt, wijk of stad. Een mooie motivatie 
voor Kerkbalans! Om samen stil te staan 
bij de positie van de kerk in de maat-
schappij, te vieren dat we er zijn voor zo 
velen. Kerkbalans maakt een klinkende 
start met het luiden van de klokken op: 
zaterdag 19 januari om 13.00 uur.

INGEZONDEN
AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST 
   
Betreft: Kinderpardon

Geachte dames en heren,
Onlangs heeft u in de raad een dis-
cussie gevoerd over het toepassen 
van een ruimhartig kinderpardon. 
De kerkenraden van de Protestant-
se gemeente Terwolde/ De Vecht  
en van de Protestantse Gemeente 
Twello hebben behoefte hun stand-
punt in deze kwestie bij u onder de 
aandacht te brengen.

De Protestantse Kerk in Nederland 
pleit al jaren voor een ruimhartig 
kinderpardon. De zorg voor vreem-
delingen loopt als een rode draad 
door de Christelijke traditie. Als Pro-
testantse Kerk proberen we navol-
gers te zijn van Jezus Christus. Bij Je-
zus staat het belang van ieder mens, 
en juist ook van kinderen, voorop. 
Samen met een grote groep maat-
schappelijke organisaties, zoals bij-
voorbeeld Defence voor Chrildren, 
de Stichting Inlia en de actiegroep 
Ze Zijn Al Thuis, roept de Protes-
tantse Kerk via Kerk in Actie al sinds 

2004 op tot een ruimhartige regeling 
voor migrantenkinderen die langer dan 
vijf jaar in Nederland zijn. Kerk in Actie 
bemiddelt regelmatig voor plaatselijke 
kerken die te maken hebben met mi-
granten die in de knel komen door de 
huidige regelingen.
Wij pleiten ervoor dat er regelingen ko-
men die snel een eind maken aan ondui-
delijkheid. Als die onduidelijkheid te lang 
aanhoudt pleiten wij voor een gastvrije 
opvang, zodat gezinnen in een nieuwe 
veilige omgeving hun bestaan weer op 
pakken en werken aan een toekomst. 
Het lang laten bestaan van onduidelijk-
heid en onzekerheid is slecht voor kinde-
ren en heeft voor de rest van hun leven 
negatieve psychische effecten.

Het feit dat deze kinderen hier zijn, 
maakt dat zij ook onder de verantwoor-
delijkheid vallen van de burgerlijke ge-
meente. Het dus niet zo kan zijn dat de 
burgerlijke gemeente en haar hoogste 
orgaan de andere kant opkijkt als dit on-
derwerp aan de orde is.
Wij roepen u daarom op in de gemeen-
teraad van Voorst compassie met deze 

kinderen te tonen en uw verantwoor-
delijkheid daarin daadwerkelijk te 
tonen door, in navolging van vele an-
dere gemeentes in Nederland, u uit te 
spreken voor een ruimhartig kinder-
pardon.

Omdat wij als Protestantse gemeen-
ten, aangesloten bij de Protestantse 
Kerk in Nederland, ons wel ernstig 
zorgen maken over de gezondheid en 
de toekomst van deze ruim 400 kin-
deren waar het nu over gaat, hebben 
wij gemeend via deze brief dit onder 
uw aandacht te moeten brengen. Wij 
zijn van mening dat vanuit medemen-
selijkheid en zorg voor de medemens 
gekozen moet worden voor een ruim-
hartig kinderpardon. 

Daarom sturen wij deze brief even-
eens  aan de Staatsecretaris van Jus-
titie en Veiligheid, zodat hij verneemt 
dat er in de gemeente Voorst ook 
mensen wonen die voor de toepas-
sing van een ruimhartig kinderpardon 
zijn. Tegelijkertijd bieden wij deze brief 
als open brief aan in de regionale me-
dia.

Hoogachtend,

Namens de Protestantse  Gemeente 
Terwolde/De Vecht

C. Visser, scriba

Namens de Protestantse  Gemeente 
Twello

 J. Bakkenist-de Lange, scriba

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

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

Kopieën 

tot A0

Drukwerk

Gelegenheids

kaarten

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

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

 

Kopietje maken?
Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91 
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

NOGMAALS ZES GESLAAGDEN 
REANIMATIE/ AED CURSUS E.H.B.O. 

VOORST.- Afgelopen donderdag werd 
alweer de 5e cursus Reanimatie en AED 
gegeven, georganiseerd door de E.H.B.O 
vereniging uit Voorst. Zes personen na-
men deel aan deze avond en zij hebben 
geleerd wat te doen bij een bewusteloze, 
niet ademende persoon. Tevens heb-
ben ze uitleg gekregen over de AED en 
hoe hier mee om te gaan. Een leerzame 
avond dus!
Mocht u een Reanimatie/ AED cursus 
willen volgen, of mee willen doen met 
de volledige E.H.B.O cursus volgend jaar, 
dan kunt u contact opnemen met Bea 
Sarink: 06-10415987

http://www.slaninacestamusikanten.nl
http://www.slaninacestamusikanten.nl
mailto:info@slaninacestamusikanten.nl
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actief & betrokken

Werelddag van migranten en vluchtelingen 
(niet te verwarren met wereldvluchtelingendag op 20 juni)

Op 13 januari was het de werelddag van Migran-

ten en Vluchtelingen. Deze dag is in 2014 door 

de Rooms-Katholieke kerk ingesteld. Hierbij 

staat een ‘waardige en rechtvaardige opvang en 

integratie van migranten en vluchtelingen’ cen-

traal. Een mooi en belangrijk thema waar Stich-

ting Mens en Welzijn Voorst via verschillende 

diensten een bijdrage aan levert. Vandaag wil-

len we aandacht geven aan deze dag door u 

mee te nemen in een kijkje achter de schermen: 

n Wie zijn deze vluchtelingen/ statushou-

ders*?

n Wat doen we met elkaar om in gemeente 

Voorst een ‘waardige en rechtvaardige op-

vang en integratie’ voor vluchtelingen en 

migranten te realiseren? 

*Statushouders zijn asielzoekers die een ver-

blijfsvergunning hebben.

De gemeente Voorst biedt statushouders de 

mogelijkheid om deel te nemen aan een inten-

sief inburgeringstraject. Het is intensief omdat 

alle verplichte inburgering wordt gecombineerd 

met het participatietraject, waarbij statushou-

ders naast taal, 2 tot 3 dagdelen participeren. 

Stichting Mens en Welzijn Voorst werkt hierbij 

samen met gemeente Voorst, TopTaal en  Vluch-

telingenwerk.

Mazen
In 2015 kwam Mazen met zijn gezin in Neder-

land. Hij woont sinds 2017 in Twello.  Wij leerden 

Mazen in het voorjaar van 2017 kennen. Via de 

gemeente kwam hij bij ons voor een werkplek 

waar hij ook de taal kon leren. Naast zijn inbur-

geringsopleiding bij het ROC wil Mazen op dat 

moment zelf ook het liefst zo snel mogelijk Ne-

derlands leren. En hij wil aan het werk. Hij heeft 

in Damascus en Dubai jaren als Grafisch Desig-

ner gewerkt en liet ons prachtige voorbeelden 

zien van zijn ontwerpen. Via Stichting Mens en 

Welzijn Voorst (trajectbegeleiding) heeft Mazen 

passend werk gevonden bij Tractor-Shop.nl. Hij 

maakt de mooiste ontwerpen die gedrukt wor-

den op onder andere T-shirts, sweaters en caps. 

Mazen wordt bij de Tractor-Shop.nl begeleid in 

het leren beheersen van de Nederlandse taal. 

Aan de cultuurverschillen heeft Mazen wel even 

moeten wennen. Nederlanders zijn directer naar 

elkaar en de omgang op de werkvloer is anders. 

Mazen heeft ervaren dat hij zelf initiatieven en 

verantwoording mag nemen. Zijn ideeën en zijn 

werk worden zeer gewaardeerd en dat vindt Ma-

zen erg fijn. Hij komt altijd met veel plezier naar 

zijn werk.

Trajectbegeleiding
Eén van de diensten van Stichting Mens en Wel-

zijn Voorst is trajectbegeleiding: beroepsmatige 

en vakkundige begeleiding naar werk. Werk is 

voor iedereen een manier om erbij te horen, 

mee te doen en te voorzien in je levensbehoef-

te. Maar voor statushouders is het ook een ma-

nier om een nieuwe taal eigen te maken en op-

nieuw eigenwaarde op te bouwen. Via werk heb 

je een functie en lever je een bijdrage die ook 

weer voor anderen van betekenis is. Voor de 

meeste statushouders is het moeilijk om via de 

reguliere kanalen (vacatures, netwerken) werk 

te vinden. Zij hebben hierbij ondersteuning no-

dig. Die krijgen zij van de gemeente. Die onder-

steuning heet hier ‘intensieve inburgering’. De 

gemeente zorgt voor een woning, een uitkering 

en een contactpersoon die helpt bij het inburge-

ringsproces. De ondersteuning is zeker niet vrij-

blijvend. De gemeente verwacht dat iemand die 

is gevlucht en naar Nederland komt zich ook in-

spant om zichzelf te redden en onderdeel te 

worden van onze samenleving. Veruit de meeste 

statushouders willen hier graag aan meewer-

ken, al gaat dit niet altijd gemakkelijk door de 

verschillen in taal, cultuur en regels met wat zij 

gewend zijn in hun land van herkomst. En na-

tuurlijk vlucht je niet voor je lol, vluchten gaat 

ook gepaard met verlies en losraken van dierba-

ren en vaak ook van het land waar je vertrouwd 

mee bent en van houdt. 

Mohammad, Joha en Marian 
Mohammad, Joha en Marian zijn als vrijwilliger 

werkzaam op de kledingservice van Stichting 

Mens en Welzijn Voost in het Kulturhus. Mo-

hammad werkt hier sinds april 2018. Hij komt uit 

Syrië en woont sinds december 2017 in Twello 

samen met zijn vrouw en drie kinderen. In Syrië 

heeft Mohammad altijd gewerkt in een naaiate-

lier. Hij heeft hier zelfs zijn eigen kledingzaak 

gehad. Voor Mohammad is het leren van de Ne-

derlandse taal belangrijk omdat hij in de toe-

komst het liefst weer een betaalde baan wil. 

Bijvoorbeeld bij een kledingreparatiezaak. 

De eerste keer werken op de kledingservice zal 

Mohammad niet snel vergeten. Hij moest erg 

lachen om onze kleine naaimachines!  Hij is veel 

grotere en zwaardere machines gewend en wist 

niet zo goed wat te doen met deze kleinere mo-

dellen. Inmiddels is hij gewend aan de ‘mini-

naaimachines’. Hij draait zijn hand niet om voor 

een kapotte broek, rits of het verstellen van een 

pak. Marian die bij ons werkzaam is als vrijwilli-

ger en ook de kledingservice coördineert, ver-

telt vol enthousiasme over het hoge werktempo 

en behendigheid van Mohammed. Omdat er 

ook veel wordt gekletst tijdens het werken, kun-

nen Mohammad en Jona oefenen met de Neder-

landse taal. ‘In december hebben we voor Zozijn 

de pietenpakken hersteld,’ vertelt Marian. ‘We 

hebben erg gelachen met Mohammad tijdens 

het repareren van de pakjes. Hoe leg je iemand 

uit Syrië uit wat Sinterklaas is? Het repareren 

van de pakjes was erg leuk om te doen. Moham-

mad spreekt en begrijpt steeds een beetje beter 

Nederlands. En we hebben ontdekt dat hij erg 

veel humor heeft. We kunnen echt lachen met 

elkaar.’

Marian, Joha en Mohammad doen hun werk 

graag. Naast kledingreparatiewerk bieden we 

een was- en strijkservice aan. Kom gerust eens 

binnen lopen om kennis te maken of voor meer 

informatie. We zitten in het Kulturhus aan het 

Jachtlustplein in Twello en zijn open op maan-

dagochtend, woensdagmiddag en vrijdagoch-

tend. U kunt vragen naar Marian.

Het ultieme doel voor iedere status-
houder: betaald werk!
Mohammad wordt onder anderen begeleid door 

een trajectbegeleider van Stichting Mens en 

Welzijn Voorst. Het gaat dan om het leren van de 

Nederlandse taal, algemene vaardigheden die 

in Nederland nodig zijn om werk te vinden, te 

verwerven en te behouden. Uiteindelijk met 

maar één doel: passend betaald werk. Vaak 

gaat dit in stapjes: eerst begeleiding bij hoe het 

werkt in Nederland, vervolgens vrijwilligers-

werk, stage en betaald werk. Stichting Mens en 

Welzijn Voorst kijkt samen met de statushouder 

zelf en met anderen wat de mogelijkheden zijn 

voor een vluchteling. Opgedane arbeidserva-

ring en opleidingen zijn hierbij natuurlijk be-

langrijk. Maar ook de privésituatie, ambities en 

taalvaardigheid spelen een rol. 

We zijn doorlopend op zoek naar nieuwe werk-

plekken als taalstageplek of om ervaring op te 

doen. Bent u werkgever, is uw bedrijf gebaat bij 

een beetje meer culturen en zoekt u gemoti-

veerde en betrokken personeel die graag willen 

leren? Neem dan contact op met één van onze 

trajectbegeleiders:

n Mariska Roeloffs, tel: 06-40598636

n Simone Beerthuis, tel: 06-40538015

n Sandra Nieuwenhuis, tel.: 06-40725836

Niet te vergeten…
n Iedere gemeente heeft de opdracht van het 

rijk om een aantal vluchtelingen op te ne-

men. Voor het 1e halfjaar van 2019 is dat 

voor Gemeente Voorst vastgesteld op 

twaalf. Omdat de gemeente in 2018 twee 

extra  mensen heeft opgenomen, komt dat 

neer op tien mensen.

n Om dit te realiseren werkt de gemeente net 

als Stichting Mens en Welzijn Voorst met 

heel veel partijen samen waaronder Vluch-

telingenwerk, IJsseldal Wonen, De Biblio-

theek, TopTaal, het ROC en tal van onderne-

mers en vrijwilligers.

n Naast de begeleiding bij het vinden van een 

werkplek biedt Stichting Mens en Welzijn 

Voorst ook ondersteuning aan vluchtelin-

gen en migranten bij juridische vraagstuk-

ken via het sociaal raadliedenwerk (bijvoor-

beeld bij aanvraag studiefinanciering, 

formulieren, belastingen…), bewegen en le-

ren fietsen (buurtsportcoach), koppelen 

aan een taalmaatje (maatjesproject), man-

telzorg en vrijwillige activiteiten (Vrijwilli-

gerscentrale Voorst).
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SOPHIE BUIS VAN DE OORTVELDRUITERS 
DUBBEL KRINGKAMPIOEN

Sophie Buis met Pleasure.

EMPE.- De laatste selectiespringwedstrijd 
is afgelopen weekend gehouden in Brum-
men. Sophie Buis reed in de klasse B cat. 
C met Pleasure wederom naar twee fout-
loze omlopen en verdiende daarmee de 
4e prijs. Hiermee werd de combinatie in 
deze klasse kringkampioen. Sophie werd 
ook al kringkampioen in de dressuur 
klasse L1 cat. C,  een knappe prestatie. 
Veel succes op de regio kampioenschap-
pen!  Corine Smies reed met Fatboy in 
de klasse BB90 foutloos met 1 tijdfoutje. 
Ook Cheveney Sijmons reed in deze klas-
se met Wilana foutloos rond. In de klasse 
B had ze ook een foutloos parcours en in 
de barage viel een balkje, maar het was 
toch nog goed voor de 6e prijs. Op zon-
dag opnieuw een B parcours waarin Eve-
line Hoogstad met Feline 5e werd, daarna 
sprongen ze ook nog een foutloos L par-
cours met in de barrage  4 strafpunten.   
Karlijn Reinders verdiende in Zutphen in 
een nette proef klasse B cat. DE met Vita-
lis wederom een winstpunt.

TAFELTENNIS KERSTTOERNOOI TTV TRIAS

TWELLO.- Eind vorig jaar is er voor de 44e keer het Kersttoernooi voor ba-
sisscholieren uit de gemeente Voorst gehouden. De 40 deelnemers zijn op 
leeftijd ingedeeld en waarna de wedstrijden begonnen. De kinderen van 
groep 3, 4 en 5 werden ingedeeld in twee poules. Voor deze groep was het 
voor de meesten al een hele kunst om goed op te slaan. Toch waren er 
leuke wedstrijden te zien. 

Na de voorrondes werd er door de num-
mers 1 en 2 van beide poules gestreden 
voor het kampioenschap. Uiteindelijk 
werd Merle von Pickartz 1ste, tweede 
werd Emma Dalhuizen, derde werd Jes-
sie de Jong en Eline Hendriksen werd 
vierde. Groep 6 werd ook verdeeld over 
2 poules en hier werd er al meer geta-
feltennist. Hier was het ook duidelijk te 
zien dat sommige spelers al eens vaker 
een balletje geslagen hadden. Hier ging 
de finale tussen Jesper de Groot en Dide 

Klein Koerkamp. Alhoewel Dide er alles 
aan deed was Jesper toch wel wat ster-
ker en werd eerste. Derde is hier Fleur 
Dalhuizen geworden en vierde werd 
Lotte von Pickartz. Groep 7 en 8 werden 
samengevoegd in een poule. Hier werd 
Thomas Munning eerste door al zijn par-
tijen te winnen. Jorn Top verloor, in een 
spannende 3 setter, alleen van Thomas 
en werd dus tweede. Pepijn Steenbergen 
werd hier derde en vierde is Charlotte 
van Zuijlen geworden. Wanneer er niet 

getafeltennist werd voor de prijzen was 
er voor iedereen ook een spellencircuit 
aangelegd. Hier kon je laten zien hoe be-
hendig je met een batje kon zijn en ook 
of je goed kon mikken. De winnaars van 
de spelletjes konden een prijsje grabbe-
len uit de grabbel box. 
Al met al een heel geslaagde middag 
waar iedereen met veel plezier op kan 
terugkijken. Op de foto staan de prijs-
winnaars van de wedstrijden. Natuurlijk 
is er voor de kinderen welke na deze 
dag wat meer willen leren over tafelten-
nissen de mogelijkheid om een aantal 
keren gratis mee te trainen. Dit kan op 
woensdag van 17.30-18.30 uur. En kun je 
niet op woensdag neem dan even con-
tact op want op andere dagen wordt er 
ook getraind.

JAN HAARMAN CLUBHELD 
VAN HET JAAR
TWELLO.- De Accommodatie Commissie 
van Tennisclub De Schaeck kwam eind 
vorig jaar bij elkaar voor de jaarlijkse 
seizoen afsluiting. De commissie (be-
staande uit Jan Haarman, Henk Horstink, 
Ben Hurenkamp, Tonny Haarman, Wim 
Lugtenberg en Willy Biezeman) bedank-
ten met een aangeklede borrel alle me-
dewerkers, die afgelopen jaar niet alleen 
voor het baanonderhoud, maar ook voor 
de renovatie van het tennispark hebben 
gezorgd. Maar deze middag werd de Ac-
commodatie Commissie zelf ook verrast. 
Al enige tijd werd er via de site van de 
Schaeck, maar ook via vele appjes, op-

roepen gedaan. “De gehele Accommo-
datie Commissie is genomineerd voor 
de titel: Clubheld van het Jaar. Dus stem 
op deze commissie, bij naam van Jan 
Haarman.”  
De tennisclub is er trots op dat er zoveel 
leden hebben gestemd, en Jan Haarman 
winnaar van de Gemeente Voorst is ge-
worden. Dit werd gevierd met de over-
handiging van een oorkonde, en een 
taart voor alle aanwezigen. De Accom-
modatie Commissie van de Schaeck is 
daarmee niet verder gekomen naar een 
volgende ronde, maar wat blijft is eeu-
wige roem. 

De Accommodatie Commissie met v.l.n.r.: Tonny Haarman, Willy Biezeman, Jan 
Haarman, Henk Horstink, Ben Hurenkamp. Niet op de foto: Wim Lugtenberg.

RESIT SCHUURMAN 
NIEUWE HOOFDTRAINER ACTIVIA

VOORSTER SCHAKERS ACTIEF 
OP VELE FRONTEN
VOORST.- Het jaar 2018 is door de Voorster Schaakclub traditiege-
trouw afgesloten met een gezellig snelschaaktoernooi, ook wel be-
kend als het oliebollentoernooi. Bij de jeugdleden wist Bas van der 
Made de titel van vorig jaar te prolongeren. Dit is knap gespeeld aan-
gezien het toernooi met zes Voorster talenten goed bezet was. Bij de 
senioren was er eveneens prolongatie van de titel. Sven Pronk toonde 
zich met 5,5 punt uit zes partijen duidelijk de sterkste. 

Zo traditioneel als dat 2018 is afgesloten, zo traditioneel is 2019 begonnen met 
het Open Voorster Kampioenschap. De eerste maandag van het jaar was de 
kantine weer vol met schakers van alle niveaus uit de wijde omgeving. Hier-
over later zeker meer. Ook dendert de externe competitie door. Voorst 1 heeft 
het dit seizoen duidelijk zwaar in de landelijke competitie, maar staat, met één 
overwinning op zak boven de degradatiestreep. Met nog vier ronden te spelen, 
strijden beide achttallen nog om de bovenste plaats in de SOS-competitie. Het 
kalenderjaar werd afgetrapt met partijen van de beide viertallen.

Voorst v1 – Edese SV v1  1,5 – 2,5 
Na winst in de eerste twee ronden ging het dit keer mis. Invaller Sjoerd Nor-
berhuis leek wedstrijdritme te kort te komen en moest al snel opgeven. John 
Sloots had grote moeite om bij te blijven in de opening. Toen hem dit lukte 
nam hij genoegen met remise. Helaas is dit niet voldoende. Jacques Kuiper 
verliest zijn partij in een moeilijke combinatie waarbij de tijdnood niet echt 
meewerkt. Michiel Jansen wist nog wat terug te doen voor de eer. Zijn tegen-
stander was iets te gulzig en dit wist Michiel ondanks de tijdnood keurig af te 
straffen. Hij wist met dame en loper mat te zetten.

SV Het Zwarte Water v2 – Voorst v2 1,5 – 2,5
Het 2e team wist in de derde ronde de eerste zege van het seizoen te behalen. 
Voor deze punten moest het Voorster viertal naar Zwartsluis. Esther Konijnen-
berg had een mooie aanval opgezet. Toen haar tegenstander de dame weggaf, 
was het vervolg heel makkelijk. Gerrit Witteveen koos eieren voor zijn geld en 
kwam met zijn tegenstander tot remise. Henk van Heuvelen verloor jammerlijk 
door een onnauwkeurigheid. Met slechts een pion voorsprong besloot Maar-
ten Jansen vol op de winst te spelen. Hij hield uiteindelijk ook een pion over, 
maar zijn tegenstander had de kans om remise te behouden. De spanning leek 
hem echter te veel te worden waardoor Maarten zijn toren en de partij won. 

TWELLO.- Activia is zeer verheugd 
te melden dat Resit Schuurman is 
vastgelegd als nieuwe hoofdtrainer 
voor het seizoen 2019-2020. Schuur-
man, oud prof van o.a. GA Eagles 
en NEC, is de opvolger van Sander 
Hulshof die de club na 3 seizoenen 
verlaat en heeft getekend voor één 
seizoen. 

Schuurman is momenteel assistent trai-
ner bij Voorwaarts en is daarnaast ook 
nog actief als assistent trainer bij GA Ea-
gles O17. Het bestuur is ervan overtuigd 
dat Resit qua persoon en ambitie past 
binnen onze vereniging en de goede lijn 
van de afgelopen jaren kan voortzetten. 
Activia biedt hiermee voor de vierde keer 
op rij een beginnend jonge hoofdtrainer 
de eerste kans als eindverantwoordelijke 
bij een 1e elftal.

Resit Schuurman. 
 (foto: de Stentor/Ab Hakeboom).

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

Agenda
Woensdag 16 januari, CHRISTMASNIGHT WALK & RUN
Recreatieplas Bussloo, 20.00 uur

Dinsdag 22 januari, MONNIKENWIJSHEID VOOR U EN MIJ!
Gebouw Irene, 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 26 januari, THEODORAKISCONCERT
Sint Martinuskerk Bussloo, 20.00 uur

Woensdag 13 februari, BOKSLESSEN VOOR KIDS
Younger at Heart (Honk Twello), 15.00 - 16.00 uur

Zondag 17 februari, EEN TIJDSCAPSULE VERTELT – OVER DE NAG HAMMADI  
GESCHRIFTEN Bibliotheek Twello, 14.30 uur

Week 4, START CURSUS ‘ZEKER BEWEGEN’
Verschillende kernen

Dinsdag 22 januari, MONNIKENWIJSHEID VOOR U EN MIJ!
Gebouw Irene, 20.00 - 22.00 uur

Zondag 20 januari, NIEUWJAARSCONCERT OPLEIDINGSORKESTEN
MFC Klarenbeek, 14.00 -16.00 uur

Zaterdag 26 januari, SPOOK- EN LAMPIONNENOPTOCHT IN KLARENBEEK
Klarenbeek, 17.30 - 21.00 uur

Zondag 3 februari, ARDEMUS SAXOPHONE QUARTET
Dorpskerk Wilp, 15.00 - 16.00 uur

Vrijdag 15 februari, CONCERT PATH OF MIRACLES
Dorpskerk Wilp, 20.15 uur

CCW MAAKT ZICH OP VOOR ‘THE EMBASSY’
ONTSPANNINGSCOMMISSIE 
ORGANISEERT 17E DARTSPEKTAKEL

WILP.- In deze donkere maanden wint het dartspelletje elk jaar weer aan 
populariteit. Het WK van de PDC is pas achter de rug en in de omgeving 
maakt menig recreatief darter zich op voor ‘the CCW Embassy’. Hét darts-
spektakel van de gemeente Voorst, dat dit jaar alweer voor de 17e keer 
georganiseerd wordt. 

Traditiegetrouw ondergaat de kantine in 
Wilp een grondige metamorfose in het 
derde weekend van januari. Stoelen en 
tafels maken plaats voor dartborden en 
oches (uitspraak: ‘okkies’). Ook deze edi-
tie ligt de organisatie in handen van de 
ontspanningscommissie van de afdeling 
zaterdagvoetbal, dit jaar bijgestaan door 
de fanatieke club darters. 

Inschrijfgeld
Het evenement vindt plaats op zaterdag 
19 januari. Om zeker te zijn van deel-
name wordt geadviseerd om je snel in 
te schrijven via de inschrijfformulieren 
in de kantine.   Late beslissers kunnen 
zich ook voor aanvang van het toernooi 
nog inschrijven, maar enkel vóór 17.30 
uur. Het toernooi start om 18.00 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt €5,-. Vanaf 
17.00 uur zijn deelnemers welkom  om 
in te gooien. Bij voldoende vrouwelijke 
deelname is er bovendien een vrouwen-
poule. 
Na afloop wordt bekend wie de opvol-
ger is van Martijn Stegink, de winnaar 
van afgelopen jaar. Gezelligheid staat 
deze avond absoluut voorop. Het is een 
laagdrempelig evenement voor ieder-
een die 3 pijltjes kan vasthouden. De 
gezellige sfeer wordt ook ieder jaar weer 
geroemd door de deelnemers. Schroom 
dus niet om je op te geven of kom gezel-
lig kijken. 

Gezelligheid staat absoluut voorop tijdens het dartspektakel

NIEUWJAARSRECEPTIE ETT 

 Albert Vosmeijer rechts (voorzitter ETT) en Olaf Bevers (Hafkamp).

TWELLO.- Op maandag 7 januari hield de ETT haar nieuwjaarsreceptie. Een 
kleine 100 leden maakte van de mogelijkheid gebruik om elkaar een mooi 
en vooral gezond fietsjaar toe wensen. Voorzitter Albert Vosmeijer keek te-
rug op een mooi jaar waarin de ETT-leden genoten van een extreem zonnige 
en droge zomer en hadden daardoor de kans om meer dan ooit te fietsen. 

Rijk van Essen presenteerde een terug-
blik op het jaar aan de hand van foto- en 
filmmateriaal dat tijdens de vele tochten 
werd verzameld. Voor hoofdsponsor 
Profile Hafkamp is de receptie de gele-
genheid bij uitstek om nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van racefietsen 
en mountainbikes onder de aandacht 
te brengen. Olaf Bevers had dit jaar een 

primeur voor de aanwezigen: het assor-
timent sportieve fietsen is vanaf 2019 
uitgebreid met een nieuwe ontwikkeling: 
de racefiets met de elektrische onder-
steuning. 
Een mooi moment tijdens de nieuw-
jaarsreceptie  was de ondertekening 
van het sponsorcontract tussen  Haf-
kamp  en de ETT. Met het plaatsen van 

de handtekening gaven Olaf Bevers en 
Albert Vosmeijer definitief te kennen dat 
we de komende 3 jaar met elkaar door 
willen gaan. 

Is één van je goede voornemens om dit 
jaar nu eens écht meer te gaan fietsen, 
maar heb je net dat steuntje in de rug 
nodig om er ook werk van te maken? 
Vanaf dinsdag 2 april beginnen onze 
buitentrainingen weer. We rijden in ver-
schillende niveaugroepen en begeleiden 
je als nieuwe ‘groepsfietser’ graag. Meld 
je nu alvast aan om eens op proef mee te 
fietsen via www.ett-twello.nl 

TTV TRIAS BENOEMT 2 
LEDEN VAN VERDIENSTE

TWELLO.- Tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst van tafeltennisvereniging Trias 
zijn Dolf Diamant en André Clappers 
benoemd tot lid van verdienste. In zijn 
nieuwjaarstoespraak memoreerde aller-
eerst voorzitter Bas von Pickartz de be-
langrijkste gebeurtenissen van het afge-
lopen jaar, waaronder het overlijden van 
erelid Esse Hulshof en het vernieuwde 
dak op het Triaspant. 
Daarna werden Dolf en André verrast 
met hun benoeming tot lid van verdien-
ste en werd hen de aanwezigheid van 
familieleden plots duidelijk. Dolf en An-
dré zijn al zeer lang trouwe leden en heb-

Vlnr: André Clappers, voorzitter Bas von Pickartz en Dolf Diamant.

ben hun benoeming te danken aan hun 
jarenlange inzet binnen de club voor de 
ledenadministratie/jeugdafdeling res-
pectievelijk meerdere bestuursfuncties. 
De avond werd vervolgd met een gezel-
lig dubbeltoernooi. De wedstrijdspelers 
gaan zich nu weer opmaken voor de 
voorjaarscompetitie die eind januari van 
start gaat. Wil je een keer komen kijken 
of mee doen? Kom dan gerust eens bin-
nen  bij Trias (Stinzenlaan 89). Kinderen 
kunnen vrijblijvend een training mee-
doen op woensdag vanaf 17.30 en op 
vrijdag vanaf 16.30 uur. De senioren trai-
nen op woensdagavond om 20.00.

DRUKKE NIEUWJAARSRECEPTIE 
OORTVELDRUITERS
EMPE.- Tijdens de drukke maar ook gezellige Nieuwjaarsreceptie van de Oort-
veldruiters werd traditioneel de kür op muziek verreden. Het eerste half uur 
kon er genoten worden van de voltige. Frank en vrij lieten zij hun oefeningen 
met veel plezier zien. Daarna volgden zes kuren met één of meerdere perso-
nen. De laatste groep, de Oplichters, deden hun kür in het donker waarbij de 
paarden met verlichting waren uitgedost. Dat was bijzonder om te zien en hier-
mee verdienden Sophie, Amy en Rozemarijn de 1e prijs.

http://www.ett-twello.nl
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PONY AMAZONES PSSV BUSSLOO NAAR 
GELDERSE KAMPIOENSCHAPPEN DRESSUUR

Loïs Reusken met Dornik’s Diwa

BUSSLOO.- Afgelopen periode werden er in Gorssel, 
Laag-Soeren en Brummen selectiewedstrijden dres-
suur voor ponyruiters en amazones georganiseerd. 
Tijdens deze selectiewedstrijden doen ruiters en ama-
zones een gooi naar een ticket voor de Gelderse Kam-
pioenschappen. Zo ook de amazones van PPSV Bussloo. 
De Gelderse Kampioenschappen voor pony’s worden 
op 26 januari verreden in de plaatsen Hulshorst, Put-
ten, Nunspeet en Westervoort. 

In Gorssel behaalde Sabine Linthorst met 187,5 punten een 
winstpunt met haar pony Quatar Calipso. Vera van der Sluis 
wist zowel in de klasse M1 met Hoppenhof’s Morrison als met 
Casablanca Emelwerth in de klasse Z2 een winstpunt te beha-
len. Loïs Reusken met haar pony Dornik’s Diwa in de klasse B 
liet 17 concurrenten achter zich en mocht met 192,5 punten 
de eerste prijs in ontvangst nemen.
In Brummen behaalde Vera met Casablanca Emelwerth we-
derom winstpunten in de klasse Z2. Met Hoppenhof’s Morri-
son wist Vera met 203,5 punten de klasse M1 te winnen! Een 
winstpunt in de klasse B was er voor Sarah Forouzan Fard met 
Eboy. Loïs Reusken wist met Dornik’s Diwa drie winstpunten te 
behalen en een eerste en derde prijs in de klasse B. 
In Laag-Soeren behaalde Vera van der Sluis met Casablanca 
Emelwerth tweemaal 60,294% in de klasse Z2. Samen met de 
resultaten van de andere selectiewedstrijden leverde dit Vera 
de titel kring kampioen op! Voor de klasse Z dressuur geldt 
een vrije inschrijving maar we zullen Vera vast terug zien op de 
Gelderse Kampioenschappen.
In de klasse B was er een tweede prijs met 192,5 punten voor 
Loïs Reusken met Dornik’s Diwa. In haar tweede proef behaal-
de Loïs 197,5 punten en een eerste prijs! Ook Loïs mag zich 
kring kampioen noemen en heeft tevens een ticket voor de 
Gelderse Kampioenschappen ontvangen. 
Ook in de klasse M1 was Vera goed op dreef. Zij behaalde met 
Hoppenhof’s Morrison 193 en 195,5 punten wat beide goed 
was voor een eerste prijs. Tevens mag Vera zich ook met deze 
pony kring kampioen noemen en zullen we haar terug zien op 
de Gelderse Kampioenschappen.

Erik Pasman

INFORMATIE THUISDUEL ALMERE 
CITY FC EN UITDUEL SC CAMBUUR
DEVENTER.- Aanstaande vrijdag (18 januari 2019, aanvang 20.00 uur) 
speelt Go Ahead Eagles zijn eerste thuiswedstrijd van 2019. In De 
Adelaarshorst in Deventer komt Almere City FC op bezoek. Kaarten 
voor dit duel zijn online te koop via www.ga-eagles.nl/online-tickets. 

Go Ahead Eagles speelt op vrijdag 25 
januari 2019 de uitwedstrijd tegen SC 
Cambuur. Het duel in Leeuwarden 
begint om 20.00 uur. Club- of seizoen-
kaarthouders van Go Ahead Eagles die 
de spelers en staf in Leeuwarden willen 
supporten, kunnen op twee manieren 
afreizen naar het Cambuur Stadion: 
middels een auto-/buscombi voor maxi-
maal 50 auto’s en 4 bussen.
Er zijn 400 kaarten beschikbaar voor de 
supporters van Go Ahead Eagles.
In principe wordt er door SC Cam-
buur een autocombi aangeboden voor 
maximaal 50 auto’s. Het omwisselpunt 
wordt nog bekendgemaakt. Om zoveel 
mogelijk supporters de gelegenheid 

te geven om te gaan, dienen zij met 
minimaal drie personen in één auto 
te zitten. De prijs van de autocombi is 
€ 13,- (inclusief administratiekosten). 
Supporters dienen het kenteken van de 
auto waarmee ze reizen te vermelden 
bij het bestellen van kaarten. De prijs 
van de buscombi is € 22,- (inclusief ad-
ministratiekosten).
 
De online verkoop is gestart via www.
ga-eagles.nl/online-tickets en eindigt 
op woensdag 23 januari 2019 om 12.00 
uur. Supporters die zich hebben aan-
gemeld, ontvangen na het sluiten van 
de kaartverkoop een bevestigingsemail 
met verdere informatie.

FRANSIEN BOOM WINT 
KLAVERJASMARATHON SV TERWOLDE

TERWOLDE.- Zaterdag 12 januari werd er wederom fanatiek maar sportief 
gestreden in het clubhuis van de sv Terwolde. Immers de traditionele kla-
verjasmarathon van de sv Terwolde, van 09.00 uur tot 21.00 uur, stond op 
menig (kaart) kalender. De 52 deelnemers aan deze 31e kaartmarathon 
hebben er met z’n allen opnieuw een fantastische happening van gemaakt. 

Alle deelnemers waren super gemoti-
veerd en gingen sportief voor de hoog-
ste eer. Voor de club sv Terwolde is de 
klaverjasmarathon een jarenlange tra-
ditie en teven een mooie activiteit in de 
winterstop. Vanuit de kantine had een 
ieder dan ook een prachtig uitzicht over 
de mooie groene velden die met grote 
regelmaat van regen werden voorzien. 
Kortom een ideale dag om zo’n kaart-
marathon te houden. De catering was 
ook weer prima voor elkaar en dus kan 
de organisatie wederom tevreden terug 
kijken op dit kaartfestijn want zo mag je 

de Terwoldse kaartmarathon na zoveel 
jaar gerust noemen. Op naar de 32 editie 
in 2020. Er werden in totaal 14 ronden 
gespeeld.

De computer maakte overuren om alle 
scores op te tellen en uiteindelijk kan er 
maar één winnen. Winnaar  Fransien 
Boom behaalde dit jaar in totaal 24.469 
punten hetgeen een gemiddelde was 
van 1748 punt per ronde, terwijl nummer 
twee Ida Versteeg, eindigde op een gemid-
delde van 1733 punt. Namens een ieder  
Fransien gefeliciteerd met deze prachtige 

overwinning en de eeuwige roem en aan 
jou de eer om volgend jaar je titel te ver-
dedigen. Hetgeen geen makkelijke opgave 
gaat worden maar je hebt een heel jaar 
om je hierop voor te bereiden. 

De top  10 van het eindklassement vol-
gen hieronder en de poedelprijs werd 
dit jaar opgeëist door Geert Mentink met 
een gemiddelde van 1348 punt. Uitslag 
Klaverjasmarathon sv Terwolde 2019: 
1.Fransien Boom, 24.469 punt, 2.Ida Ver-
steeg, 24.264 punt, 3. Jeroen Weyenberg, 
23.670 punt, 4. Wilfred Jansen, 23.666 
punt, 5. Henk klein Lankhorst 23.263 
punt. 6. Bert Oosterbroek, 23.146 punt, 
7. Trees Kuijer, 23. 130 punt, 8. Hein Bos-
selaar         22.790 punt, 9. Andre Bour-
gonje, 22.638 punt. 10. Peter Timmer-
mans  22.613 punt.

FIT & FUN VOORWAARTS – 
BENTELO 32-17

SLA GRATIS UW SLAG BIJ BC-TWELLO
TWELLO.- Kort na het 45 jarig jubileum gaat Badmintonclub Twello gewoon 
door, ook in 2019. Met (alcoholvrije) champagne werd op het nieuwe jaar 
geproost waarna iedereen weer enthousiast de baan op ging om te spelen. 
Het ziet er naar uit dat 2019 een zeer sportief jaar wordt. 

Dit jaar draait BC-Twello met maar liefst drie teams in de competitie mee en tal van open 
toernooien liggen in het verschiet. Wat dat betreft is een toename van badmintonac-
tiviteit in Nederland te merken. Ook bij BC-Twello komen geregeld mensen die eerder 
badminton gespeeld hebben en dit weer willen oppakken. BC-Twello start iedere maan-
dag om 20.00 uur in sporthal de Jachtlust en je kunt sporten tot 23.00 uur. Omdat om de 
20 minuten een nieuwe ronde begint kun je in principe komen en gaan wanneer je wilt.  
Staat ‘meer-bewegen’ bij u op de ‘goede-voornemens-lijst-2019’? Maar heeft u hier 
nog geen passende invulling aan kunnen geven? Kom dan de komende maandagen 
met uw sportkleding langs bij BC-Twello en doe direct mee en ervaar de badmin-
tonsport. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van BC-Twello (www.bct-
wello.nl). Dit jaar is er geen open dag gepland want iedereen is een aantal keren gratis 
welkom op maandagavond. 

TWELLO.- Deze zaterdag kwamen de 
dames van Bentelo op bezoek. De uit-
wedstrijd tegen hen was pittig en werd 
nipt gewonnen met 24-25, dat moest 
thuis anders. In de voorbespreking is het 
woord ‘snelheid’ meerdere malen geval-
len en dat we eigenlijk gewoon ons eigen 
spel moesten laten zien. Sharin opende 
de wedstrijd waarna Bentelo een penalty 
benutte. Zij kwamen vervolgens op 1-2 
voorsprong, maar Alineke had hier ant-
woord op en vervolgens ging Fit & Fun 
Voorwaarts er overheen. Via de 2-2 was 
de stand na ruim een kwartier spelen 
uitgelopen naar 10-4. Wij speelden met 
meer snelheid en gedrevenheid naar het 
doel, snelle tegenaanval kon een aantal 
keren worden gelopen en er werden 
aanvalsconcepten gespeeld om variatie 
te creëren en zo tot scoren te komen. 
Daarnaast met een goede dekking en 
een goed keepende Suzanne erachter 
zorgde Fit & Fun Voorwaarts ervoor dat 
Bentelo de dubbele cijfers voor rust 
niet kon halen, en wij al een ruime voor-
sprong voor onszelf hadden gemaakt. 
Met 18-9 werden de kleedkamers op-

gezocht. In de kleedkamer kwamen we 
eigenlijk tot de conclusie dat we wel te-
vreden waren. Blijven variëren in de aan-
val, op druk, kansen benutten en de dek-
king zo houden. In de tweede helft ging 
de sneltrein weer aan, Ellen en Alineke 
waren goed voor 5 break-outs doordat 
we de bal wisten te onderscheppen en 
tik tik tik naar voren gingen of van ach-
ter de bal op maat werd aangespeeld. 
Bentelo wist een paar doelpuntjes te 
maken, maar kon daarna direct de bal 
weer uit het netje halen doordat wij snel 
de bal weer konden opbrengen. Sharin 
en Patricia maakte nog twee doelpunten 
vanuit beide hoeken, ook werd Merlin 
op de cirkel gevonden. Laura had met 
haar afstandsschoten ook een aanzien-
lijke bijdrage aan de score. Via 25-15 na 
12 minuten spelen, werd er 18 minuten 
later afgefloten bij een stand van 32-17. 
Een spannende wedstrijd zoals uit bij 
Bentelo is het niet geworden en wij heb-
ben wel weer lekker op snelheid kunnen 
spelen. Zaterdag 19 januari, staat er we-
derom een thuiswedstrijd op het pro-
gramma en wel tegen E&O uit Emmen. 

http://www.bctwello.nl
http://www.bctwello.nl
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CCW ’16  
Donderdag 17 januari
20.00 Sallandia 1 – CCW 1

TERWOLDE
Zondag 20 januari 
14.00 Terwolde 1 –Wesepe 1
Vrouwen
11.00 Markelo 1 – Terwolde 1 

TWELLO
Zaalvoetbal Zuiderlaan
Vrijdag 18 januari
19.30 Twello 5 – Columbia 1
Elders
20.00 FAZ 2 – Twello 3
21.00 Colmschate 2 – Twello 4
Maandag 14 januari
20.15 Orderbos 1 – Twello 2  
Veldvoetbal
Zondag 20 januari
14.30 Loenermark 1 – Twello 1

VEEL INTERESSE VOOR 
‘ZEKER BEWEGEN’
REGIO.- Vorige week startte een nieuw traject ‘Zeker Bewegen’ met ver-
schillende informatiebijeenkomst in Twello, Wilp, Klarenbeek, Voorst en 
Terwolde. De opkomst verschilde per kern, maar over het algemeen was er 
veel belangstelling voor het verhaal van Rolf Tijssen. Inmiddels hebben 50 
ouderen zich reeds opgegeven voor de cursus. Prachtig om met zo’n grote 
groep te gaan werken aan weerbaarheid, het vergroten van de mobiliteit 
en het omgaan met angsten en beperkingen.

In de huidige samenleving is het belang-
rijk dat mensen langer mee blijven doen. 
De overheid verlangt dat mensen langer 
thuis blijf wonen en natuurlijk willen we 
allemaal ook zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven. Deze cursus speelt daar op in. 
‘Zeker Bewegen’ is geen gym of wande-
lactiviteit. Dat wordt vaak gedacht en dat 
bleek vorige week maar eens te meer. 
Het is ingesteld om anders te leren den-
ken. U ontdekt de mogelijkheden die u 
nog heeft.

Veel ouderen hebben angst om te val-
len. Daardoor ontstaan vaak ontwijkin-

gen en verzanden ze in het ‘niet doen’. 
‘Zeker bewegen’ maakt het mogelijk om 
jezelf weer te ontdekken door de mobi-
liteit van de dagelijkse momenten weer 
te vergroten.

Het traject wordt geïnitieerd en gefacili-
teerd door Mens en Welzijn Voorst. De 
uitvoering is in handen van Rolf Tijssen. 
Heeft u vragen of zou u zich ook nog wil-
len aanmelden. Neem dan contact op 
met Guus Kroes, buurtsportcoach van 
Mens en Welzijn, via telefoonnummer: 
06-40 10 36 11 of per mail: g.kroes@
mensenwelzijn.nl

31STE TIEN-OVER-ROOD-TOERNOOI 
SC KLARENBEEK AFDELING BILJART 
WEDEROM GROOT SUCCES

KLARENBEEK.- Op maandagavond 7 januari werd het toernooi geopend 
door de voorzitter van de afdeling Biljart, namelijk Tonnie Brugman. On-
danks het feit dat tijdens dit Toernooi de voorzitter moest worden opge-
nomen in het ziekenhuis, verliep alles, mede door de inzet van vele vrijwil-
ligers, perfect. Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.

In zijn openingswoord meldde hij dat er 
elk jaar wel wat minder deelnemers zich 
lieten inschrijven voor het Tien-over-
rood-toernooi in Klarenbeek. Hij riep de 
aanwezigen op om bij familie, buren en 
kennissen aan te geven dat het in Kla-
renbeek vooral een gezellig toernooi is 
en altijd in de eerste volle week van het 

nieuwe jaar gehouden wordt. Hij hoopt 
dat in de komende jaren het aantal in-
schrijvingen weer zal toenemen.

In het verleden, 31 jaar geleden, is dit 
toernooi opgestart, omdat in de eerste 
paar weken van het nieuwe jaar de sport 
min of meer stil lag en om wat reuring 

te brengen in de kantine van de sport-
club en daardoor wat meer inkomsten te 
genereren, begonnen met het tien-over-
rood-toernooi. 
In het begin was er nog maar een gering 
aantal deelnemers, maar door de jaren 
heen groeide dit aantal; van 1999 tot en 
met 2007 tot zelfs ver boven de 300. In 
al die jaren werd de inschrijving en de 
organisatie gedaan door Freek Beren-
schot, een mega-klus. Terecht dat Freek 
op zondag 6 januari door de voorzitter 
van de sportclub werd uitgeroepen tot 
vrijwilliger van het jaar!

RONDJE BUSSLOO HEEFT NIEUWE 
UITSTRALING EN PROGRAMMA
BUSSLOO.- Na 12 jaar Rondje Bussloo met 1 ronde (7,5 km) of 2 ronden 
(15 km) hardlopen op het programma, wordt het hoog tijd om dit prach-
tige evenement een nieuwe uitstraling en programma te geven. Een pro-
gramma die past bij de huidige manier van sporten, bewegen en beleven! 
We stappen vanaf nu af van de traditionele keuze van één ronde of twee 
ronden en kiezen voor drie afstanden hardlopen en ook wandelen. Schrijf 
je snel in voor de editie op zondag 11 maart. 

Hardlopen
De 6 km is een ronde die voor ieder-
een goed te doen is. Een afstand waar 
niet tegenop gezien wordt en die toch 
het ‘rondje Bussloo’ eer aan doet! De 
10 km is een klassieke afstand en een 
uitdaging voor vele hardlopers. Het 
biedt net iets meer uitdaging en res-
pect dan het oude rondje Bussloo. De 
15 km is veel aantrekkelijker gewor-
den. Het bestaat nu uit één ronde en 
het parkoers is uitdagend, prachtig en 
absoluut minder saai dan het vorige.

Wandelen
Daarnaast gaan we dit jaar starten 
naast het hardloopprogramma met 
wandelen! Ook hier kun je kiezen uit 
3 afstanden. De 5,5 km is een prach-
tige ronde rondom Bussloo en gaat 
over het verharde fiets/voetpad van 
Bussloo. De 9 km is een afstand voor 
diegene die tussen 1,5 en 2 uur wil 
wandelen over de fiets/voetpaden en 
door de bossen van Bussloo. De 14,5 
km is een uitdaging voor een ieder die 

de langere afstand in het wandelen een 
uitdaging vindt. (mooie start van de trai-
ning voor de 4 daagse)
Start/finish: Nabij Pitch en Putt Bussloo, 
Withagenweg 25 Wilp (Ingang 1 Recrea-
tiegebied Bussloo)
Starttijden:  Hardlopen alle afstanden 
10.00 uur,  wandelen alle afstanden 
10.10 uur.
Parkoers: De parkoersen gaan over de 
fietspaden rondom Bussloo met af en 
toe ertussendoor goed te lopen bospa-
den. 
Drankpost: de organisatie biedt zowel 
onderweg (9 - 14,5 wandelen, 10 - 15 km 
hardlopen) als bij de finish een drank-
post aan met thee, water en sportdrank.   
Tijdregistratie:  Er wordt gewerkt met 
een nieuw systeem wat betreft tijdregi-
stratie. Een chip in je startnummer zorgt 
ervoor dat iedere hardloper zijn of haar 
netto tijd krijgt. De uitslag kun je na de 
loop terugvinden op www.uitslagen.nl. 
Wandelaars ontvangen een polsbandje 
waarmee ze hun deelname, herinne-
ring en saunabon ontvangen. Zij hebben 

geen tijdregistratie.
Parkeren:  Helaas is het parkeren op 
recreatiegebied Bussloo niet gra-
tis. Ten tijde van dit event is het par-
keergeld € 3 euro per auto. Het is 
raadzaam om zoveel mogelijk samen 
te reizen of als je in de buurt woont 
om met de fiets te komen, om zo kos-
ten te besparen.
Kleedkamers/toiletten:  Omkleden 
kan in de kantine van Pitch en Putt 
Bussloo. De toiletten bevinden zich 
aan de buitenzijde van het gebouw. 
Helaas is er geen douchegelegenheid 
(uiteraard mag je een duik nemen in 
het prachtige meer).
Pitch en Putt Bussloo:  Na afloop en 
vooraf kun je bij Pitch en Putt Bussloo 
nagenieten. Pitch en Putt heeft een 
uitgebreide menukaart en alle koude 
en warme drank ter beschikking.

Herinnering en ereprijzen 
Iedere deelnemer ontvangt een 
mooie herinnering. Voor 2019 is dat 
een saunabon van Thermen Bussloo 
ter waarde van €33, -. Bovendien ont-
vangt iedere hardloper en wandelaar 
bij de finish een medaille! Ereprijzen 
zijn er ook vanaf dit jaar.

Wil je meedoen aan dit prachtige 
wandel- of hardloopevent, schrijf je 
dan snel in via www.titusevents.nl  

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

MARC MÖLDER HOOFDTRAINER
BIJ SV TERWOLDE
TERWOLDE.- Marc Mölder volgt komend seizoen Harold Sneller op als hoofd-
trainer van sv Terwolde. Mede door de inzet van Karel Hogeboom (techni-
sche commissie), zijn de club en Mölder tot elkaar gekomen. De 44 jarige 
Mölder stopt bij Voorwaarts als trainer van de JO19-1 en als technisch coör-
dinator van de jeugd. 

Mölder is in bezit van het diploma UEFA 
A / TC1 en heeft door de jaren heen al 
heel wat ervaring opgedaan. Op zijn 18e 
is hij begonnen als pupillentrainer bij 
sv Terwolde waarna hij vervolgens naar 
Voorwaarts vertrok als trainer van on-
der andere de C en A junioren. In 2005 
werd Mölder hoofdtrainer bij vv Hattem. 
De daaropvolgende jaren heeft Mölder 

als hoofdtrainer ervaring opgedaan bij 
clubs als KCVO, Markelo, V en L en Loe-
nermark. 
Naast zijn kunde als hoofdtrainer voet-
balt Marc Mölder nog altijd met veel ple-
zier bij de veteranen van sv Terwolde. Sv 
Terwolde is zeer blij met deze uitkomst 
en wenst Marc Mölder een warm wel-
kom toe en succes voor komend seizoen. 

http://www.titusevents.nl  
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Sinds 1978
Welkom op de markt Twello

DELIA VAN DE VRUGT GENOMINEERD 
VOOR VROUW IN DE MEDIA AWARD
TWELLO.- De genomineerden voor de Vrouw in de 
Media Award Gelderland 2018 zijn bekend.  Delia van 
de Vrugt, wel bekend van Uut Twelle (zelfgemaakte 
hondensnacks), is één van de tien genomineerden in 
de provincie Gelderland.

Uut Twelle is vijf en half jaar geleden begonnen met zelf ge-
maakte hondensnacks. De snacks zijn allemaal puur natuur 
en zonder toevoegingen.  Uut Twelle staat op verschillende 
markten in de regio, waaronder in Twello.  De snacks zijn 
ook te vinden op www.uuttwelle.nl 
De prijs is een initiatief van Mediaplatform VIDM en spre-
kersplatform voor vrouwen ZijSpreekt. Beiden zetten zich 
in voor meer diversiteit in de media. Ze geven aan dat 20 
procent van alle personen die in de media aan het woord 
komen vrouw is en dat ze met deze prijs vrouwen willen 
stimuleren hun deskundigheid vaker naar voren te bren-
gen in kranten en op tv.  Naast de  landelijke Vrouw in de 
Media Award en de ‘You Go Girl-Award’ zal er dit jaar voor 
de derde keer een Vrouw in de Media winnares per provin-
cie zijn. Deze deskundigen zijn gekozen op voordracht van 
journalisten, actief in de regionale media en op voordracht 
van het publiek. Er kan gestemd worden tot en met donder-
dag 31 januari op www.vrouwindemedia.nl. 

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

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de 
Brinkenweg in Klarenbeek.

Vermist
Grijs gestreepte gecastreerde kater 
met witte snuit: Brinkenweg, Kla-
renbeek.
Rode gecastreerde kater, wit om 
de bek, witte borst, wit op de buik, 
rechter voorpoot wit, links rood met 
wit voetje: Grotenhuisweg, Wilp.

Gevonden
Grijs gestreepte gecastreerde ka-
ter, witte snuit met streep over het 
voorhoofd, witte bef en buik, voor 
witte sokjes, achterpoten wit, mist 
punt van rechteroor: Elsbosweg, 
Klarenbeek.
Schildpadpoesje, donker met witte 
vlek op de borst, een wit teentje lin-
kervoorpoot: Appenseweg, Voorst.

149079 249 049
2 STUKS500 GRAM 3 KILO PER STUK

GROENE COURGETTE ELSTAR APPELEN 
‘KNAPPERIG EN SAPPIG’

DUBBEL RODE 
GRAPEFRUITS 
‘EXTRA GROOT’

HOLLANDSE WITLOF 
‘EXTRA KWALITEIT’

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

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? 
Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 

info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

Zure abrikozenparanoten

Cranberriescashewnoten

Ongezadelde biologische 
abrikozen

Chocolade pinda 
rotsen

Zoete Turkse abrikozen

14.9910.00
9.985.99
7.994.99
6.99

1000 gram1000 gram

1000 gram500 gram 

1000 gram500 gram

1000 gram

Zoete pitloze 
druiven

Elstar 
Klasse 12.00 3.00

Zoete mandarijnen 
zonder pit 3.502 kilo 3 kilo2 dozen

http://www.uuttwelle.nl
http://www.vrouwindemedia.nl/
mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi.nl
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’

TWELLO
Atus Leleulya, donderdagavond van 
19:00 tot 21:00 uur Gemeentehuis.

KLARENBEEK
Wilco Jansen, elke 3e woensdag van de 
maand 19:00 tot 19:30 uur.

WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van de 
maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur Dorps-
huis de Pompe. Voorst: 20:00 tot 20:30 
uur Dorpshuis Voorst.

NIJBROEK/TERWOLDE 
Gea Venema, elke donderdagmiddag 
van 14.30 uur tot 15.30 uur in het Dorps-
huis te Terwolde.

Als u buiten de spreekuren dringend 
een huisarts nodig heeft 
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn: 
0900 600 90 00 
Voorst: bellen naar Zutphen: 
0900 200 90 00 
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met 
Spoedpost Huisartsenzorg Deventer 
e.o. (0570) 501 777

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

TANDARTSDIENST 
Voor informatie kunt u het antwoord-
apparaat van uw tandarts afluisteren. 

VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde Bonhof-
Dijkhof Tel: 0571-275503 of www.
deeiber.nl 
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND 
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereik-
baar voor kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg

ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 
uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kunt u op 
werkdagen van 17.00 – 20.00 uur en op 
zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 
– 17.00 uur terecht bij de Heemhof, 
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. 
Uitleenservicepunt de Benring, Tuin-
straat 51 in Voorst. Dinsdag t/m vrijdag 
van 9.30 – 11.00 uur Voor informatie 
bel met Zorgsaam op werkdagen van 
9.00 – 17.00 uur, tel. 055 – 58 898 58 op 
kijk op www.zorgsaam.nl 

SENSIRE 
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht 
voor een compleet pakket aan diensten 
op het gebied van gezondheidszorg, 
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900) 
8856, 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, E-
mail: info@sensire.nl .

VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering 088-
1263126. 24 uur per dag bereikbaar.

TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en 
hulpverleners in de gemeente Voorst 
en is 24 uur per dag bereikbaar via 
tel. 0571 28 36 00. Meer informatie: 
www.trimenzo.nl. Bezoekadres: de 
Martinushof, Sint Maartenserf 85 in 
Twello

BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06-12 77 54 52 
www.buurtzorgnederland.com

DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor 
alle vragen over diabetes (24 uur per 
dag, ’s nachts alleen in geval van nood) 
en over de producten en diensten van 
de Diabetesvereniging.

SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag 
van 13.00-16.00 uur in het Kulturhus 
Jachtlustplein 11, Twello

MEE VELUWE VOOR MENSEN MET 
EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus 
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. Tel. 
0570 74 51 11. Voor meer informatie 
www.meeveluwe.nl 

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

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

DIERENKLINIEK DE IJSSELVALLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en paar-
den. Voor spoeddienst 24 uur per dag 
bereikbaar 055-3669286. Kopermolen-
weg 11 Klarenbeek. www.dierenkliniek-
ijsselvallei.nl

MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN

DIERENARTSEN

WIJKAGENT

LEZING OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

Leden van het kerkbestuur uit Epe vergaderden op boerderij ”De Kolk” te Nijbroek. Wie 
herkent nog leden van dit bestuur?

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.  

GEMEENTE VOORST.- Op donderdag 
24 januari organiseert de Oudheid-
kundige kring een lezing Bij brasse-
rie Kriebelz, Dorpsstraat 59 7396 AL   
Terwolde. Aanvang: 20.00 uur, zaal 
open om 19.30 uur. Toegang gratis 
voor leden en niet leden.

De heer Koos Egtberts verzorgt de lezing 
over het onderwerp: 
Waterschappen zijn juist nu erg belang-
rijk! (Historische achtergrond tot huidige 
taken.)
Als vrijwilliger en enthousiast rondleider 
bij het Waterschap Vallei en Veluwe (al-
weer 15 jaar), wordt door spreker verteld 
wat de belangrijkste taken zijn van een 
Waterschap. Deze zijn bij een groot aan-
tal inwoners van Nederland onbekend 
en bijna niet bij jongeren en mensen die 
hier uit andere landen zijn komen wo-
nen. 

In 1200 na Chr. wordt het eerste Water-
schap opgericht en zo rond het jaar 1850 
na Chr. zijn er in totaal 3.500 verschil-
lende Waterschappen in ons hele land. 
Door samengaan van de verschillende 
waterschappen is dit intussen geredu-
ceerd tot een kleine 20 stuks. 
Recentelijk promoveerde iemand af over 
hoe boeren, in het waterrijke West-Fries-
land
Werkten, zo tussen 1500 en 1100 Jaar v. 
Chr.
Zonder enig collectief beheer van de 
grond, was het onmogelijk om te “boe-
ren”.
Dit “samenwerken” was eigenlijk al het 
begin van de eerste Waterschappen.
Ook zijn er sporen gevonden van his-
torisch waterbeheer uit een periode 
tussen 100 voor en 100 jaar na Chr. (ge-
makshalve Romeinse tijd)

De Noordzee en niet te vergeten de gro-
te rivieren zijn zo al jaren, onze vriend 
maar ook onze vijand. De heer Egtberts 
vertelt verder over de verschillende 
overstromingen en diverse anekdotes,  
zoals een vijfjarige “Dijkgraaf” en verder 
ook over wat gebruiken.
Naast dit historische deel zal spreker 
aandacht besteden aan de huidige taken 
van een Waterschap, zoals rioolwater-

zuivering, het terugwinning van grond-
stoffen en energie hieruit; zorgen voor 
voldoende en zuiver water, waterpeil en 
veilige dijken enz.
“Niets nieuws” is momenteel de veran-
deringen van het klimaat met alle conse-
quenties. Het werk van de Waterschap-
pen en Rijkswaterstaat is nog lang niet 
klaar. Het verhaal wordt ondersteund 
met voldoende duidelijke afbeeldingen.

Reactie week 02.
Het was een dames voetbal wedstrijd (stratenwedstrijd) op de 
Worp. Dit was de wedstrijd Bloemstraat tegen Vondelstraat op 21 
mei 1945. Op de foto is het elftal van de Vondelstraat links staand 
de leider heer Kiers en op de voorste rij rechts met de klok om 
scheidsrechter Wagevoort? Ze speelden in het Worppark waar 
deze foto is gemaakt. Van de dames zijn geen namen bekend. 
De reactie kwam van mevrouw Koerselman- Stil uit Twello, haar 
moeder speelde wel in het elftal  van de Bloemstraat. 

Zaterdag 19 januari
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 19.00 
uur, pastoor Hermens.

Zondag 20 januari
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 uur 
leesdienst en 14.30 uur ds. B. v/d Hei-
den.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. Y. 
Pors, gez. dienst Voorst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe,  09.30 uur, 
ds. P. de Vries, 15.00 uur ds. D. de Pater.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. B. 
Greveling.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 uur, 
ds. Fokkema.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 uur, 
ds. M. Valk, pastor Pragt. Dienst in St. 
Martinuskerk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Y. Pors, 
gez. dienst .  
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur,  ds. Klein 
Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Y. Pors, 
gez. dienst Voorst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00 
uur, pastor Pragt. Kerk eveneens ge-
opend van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te 
Zutphen, 10.00 uur, ds. J. Harteman . 
17.00 uur ds. C. v/d Valk.
Het Boshuis Klarenbeek, 10.00 uur Ge-
bedsviering.

Dinsdag 22 januari
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 uur 
ds. G. van Manen.

Oecumenische Omroep 
Voorst
Uitzending Oecumenische Omroep 
Voorst iedere zondag van 09.00 uur tot 
12.00 uur. Eerste blok 09.00 tot 09.30 of 
10.00 uur (afhankelijk van de aanvang-
tijd van de kerkdienst): muziek en in-
formatie 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 – verzoek-
platenprogramma.

NaastenhulpVoorst
Bereikbaar via 
naastenhulpvoorst@gmail.com  

mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
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