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LAURA EN KYAN EERSTE BABY’S 2019
TWELLO/NIJBROEK.- De twee nieuwe wereldburgers die dit keer aanspraak maken op het cadeaupakket van de actie ‘eerstgeborene’ in het verspreidingsgebied van het Voorster Nieuws zijn Laura Schuurmans en Kyan van ‘t Veer. De
ouders van het nieuwe tweetal prijzen zich uitermate gelukkig met hun komst.

TWELLO.- Wanneer u dit bericht
leest, is het voor toneelgroep
Voorwaarts de avond van de
generale repetitie. Op 8, 9, 15
en 16 februari spelen zij bij restaurant-brasserie Korderijnk in
Twello de vermakelijke komedie ‘Een rits te ver’, geschreven
door zanger en acteur Jon van
Eerd.

Eerste meisje van 2019 Laura.

Eerste jongetje van 2019 Kyan.
De eerstgeborenen van 2019 werden
door de ouders vol trots en blijdschap
aangemeld. Kyan van ‘ t Veer en Laura
Schuurmans kwamen door het geboortetijdstip in aanmerking voor het geschenkenpakket dat door een aantal
Voorster Nieuws adverteerders jaarlijks
ter beschikking wordt gesteld.

Eerste jongetje

Kyan moet een vooruitziende blik hebben gehad, hij heeft namelijk zijn geboorte dermate weten uit te stellen dat

De scherpste
hypotheekrente bij
Yoost! Vanaf 1.1%

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

hij (bijna) zeker was van de cadeautjes.
Moeder Esther zou volgens de berekeningen eind december ‘uitgeteld’ zijn
maar Kyan gaf er de voorkeur aan om
in het nieuwe jaar zijn intrede te doen.
De 4200 gram wegende Kyan van ‘t Veer
mag dus de titel ‘eerste jongetje’ op zijn
naam schrijven. Hij kwam in de vroege
morgen (06.53 uur) van vrijdag 4 januari
ter wereld. Zijn wiegje staat te pronken
in de woning van zijn ouders Esther en
Denny van ‘ t Veer die al 10 jaar aan
de Weidegeelster in Twello wonen.

TONEELGROEP
VOORWAARTS IS
ER KLAAR VOOR

Het echtpaar is al in het rijke bezit van
dochtertje Sterre (2,5 jaar) die tijdens
ons bezoek ook liet blijken in haar sas
te zijn met de komst van haar broertje,
maar vooral met de vele cadeautjes. Met
haar opmerking: “Is er ook een cadeautje voor mij bij”, liet ze horen dat ze niet
op haar mondje is gevallen.

Eerste meisje van 2019

Draagt de naam Laura en kwam op zaterdag 19 januari het leven van de familie Schuurmans verblijden. Deze wolk
van een baby is natuurlijk de grote trots
van vader, moeder en broertje Robin.
Laura’s wiegje staat in de ouderlijke woning aan de Dijkhuizerweg in Nijbroek
en is dus haar officiële geboorteplaats.

Samen met hun 4-jarige zoontje Robin
wonen ze sinds 2015 hier tot volle tevredenheid, heerlijk vinden ze het, zeker
na de hectiek van de Randstad, waar
ze jaren hebben gewoond. Ze zien het
helemaal zitten ‘op het platteland’, met
o.a. lekker veel ruimte voor de kinderen
om buiten te spelen. Een bewuste keuze
van deze ouders om naar het midden
van het land te verhuizen en daar gaan
Laura en Robin optimaal van profiteren.
Aan alles is te merken dat de kleintjes
bij de familie Schuurmans opgroeien
in een warm en veilig nest. Terwijl papa
zoon Robin van de nodige fruithapjes
voorziet, ligt baby Laura heerlijk warm
tegen haar moeder aan en bevindt zich
in dromenland.

Zal het eigenaar Harry Vermeulen
lukken om zijn zo geliefde camping
‘de Wielewaal’ te behoeden voor
de ondergang? De gemeente heeft
plannen om de camping op te doeken en er een golfterrein voor in
de plaats aan te leggen. Spanning,
maar zeker ook hilarisch komische
verwikkelingen voeren de boventoon in dit stuk.
Voor u de kans om erbij te zijn! Er
zijn nog kaarten verkrijgbaar via
boekhandel Oonk te Twello. Ook
kunt u uw kaarten aan de zaal laten klaarleggen door ze online te
bestellen via de site www.toneelgroepvoorwaarts.nl. Toneelgroep
Voorwaarts begroet u graag tijdens
een van de voorstellingen.

LAGE HYPOTHEEKRENTE

TULPENACTIE
BASISSCHOOL SJALOOM

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

VOORST. - Dit jaar is het alweer de 12de keer dat kinderen van de groepen 5
tot en met 8 van Christelijke Basisschool Sjaloom de tulpenactie verzorgen.
Zij zullen op vrijdag 8 februari tussen 18.00 en 20.00 uur en op zaterdag 9
februari van 10.00 tot 12.30 uur langs de deuren gaan met verse tulpen van
tulpenkwekerij IJsseltulp. De opbrengst van de actie zal worden gebruikt om
invulling te geven aan een cultureel evenement voor de kinderen. Hier zal
later via de Voorster Nieuws over worden bericht. Haal dus deze winter de
lente vast in huis met kleurige bossen tulpen en bezorg de kinderen van
Sjaloom een geweldig cultureel evenement!

Maandelijkse hypotheeklasten
€
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€
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Jan de Croon

houdt u mobiel!
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jandecroon.nl | Tel: 0571-275903

€ 39,
€ 59,9

GRATIS

70%
KORTING
LEEGVERKOOP - NOG 5.000 STUKS!

Topkwaliteit PVC vloeren.
Uiterst slijtvast
voor intensief
gebruik!

Inclusief:
- PVC vloer
- Egaliseren
- Leggen

TOTALE DAMES
NAJAARS- &
WINTERCOLLECTIE

95

5 m²

SLEEP SYSTEM
SLEEP SYSTEM
SYSTEM
Bij SLEEP
aankoop van
een
matras
ontvangt
u een
Bij aankoop
van
gratis
hoofdkussen
matras
ontvangt
ueneen
Bij aankoop
van een
dekbed
t.w.v. € 348,-* en
gratis
matrashoofdkussen
ontvangt u een
*
dekbed
t.w.v. € 348,-en
gratis hoofdkussen
dekbed t.w.v. € 348,-*

ONGEACHT MERK EN
ORIGINELE VERKOOPPRIJS

HOOFDKUSSEN
EN DEKBED
t.w.v. € 348,- *

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

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND
BORREL|LUNCH| DINER

Molendwarsstraat 58 TWELLO

(showroom geopend op afspraak)

info@wilsterprojecten.nl
06 - 250 67 601

WWW.WILSTERPROJECTEN.NL

®

WWW.PIETZOOMERS.COM

Twelloseweg 79, Terwolde
29 06 41
www.de-grutter.nl
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®

winkel:
T 0571

®

winkel:

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

slapen & wonen

FAMILIE BERICHTEN
Een lege plek
Een groot gemis
Een fijne herinnering
Is wat er is
Met pijn in ons hart delen wij u mee dat
wij moeten laten gaan mijn lieve,
zachtaardige vrouw, onze zorgzame en
liefdevolle moeder, oma en omi

Alie
Schoemaker - Udink
gehuwd met Zwier Schoemaker
eerder gehuwd met Frans de Groot

* Voorst,
10 augustus 1928

Kervelstraat 3
7383 XN Voorst

† Voorst,
4 februari 2019

Zwier Schoemaker
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Wij willen iedereen bedanken voor
de hartverwarmende belangstelling
en het medeleven die wij hebben ontvangen
na het overlijden van onze zorgzame
vader, opa en opi

Er is gelegenheid tot condoleren en
afscheid nemen op zaterdag 9 februari
van 10.00 uur tot 11.00 uur in Dorpshuis
Voorst, Schoolstraat 14 te Voorst
De uitvaart zal in besloten kring
plaatsvinden.

WWW.MARGOTIEMENS. NL

Komt aan huis om
bloemwerk te bespreken

in de leeftijd van 95 jaar.
Liesbeth en Jan
Marte en Tom

Veerle, Stella, Thomas

Leen en Gea
Isa, Evan

Sophie en Guus
Joris, Anne, Thijs

Els ϯ
Chris ϯ
Tom en Eveline
Robyn

Marinka de Haan

Arjen ϯ

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Jan Achterstraat

wist u dat
d en
u van mij veel tij
terwijl
t,
ijg
kr
ht
ac
nd
aa
lager is?
de prijs meestal

31 januari 2019
Correspondentieadres:
Familie Jansen - Koster, Van Blankenheimlaan 4, 8034 PE Zwolle
j.jansen.koster@gmail.com

06 43997838
dag en nacht

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

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

06-19286279

TIEMENS

weduwe van Kees Koster

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

MOLENALLEE 5
7384 AM WILP
Telefoon: 0571-26 20 07
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.nl

Margo Tiemens
• Bloemwerk op bestelling
• Rouwbloemen
• Trouwbloemen
• Bedrijfsaankleding
• Zakelijke bloemabonnementen

Bep Koster - Achterstraat

uw bezoek, bloemen en liefdevolle woorden,
gesproken en geschreven, zijn ons
tot grote steun geweest.

www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl

B LO EMS T YLIS T

Verdrietig, maar ook dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
laten wij u weten dat onverwacht is overleden

Cornelis van Beek

www.marinkadehaan.nl

Alie is thuis in haar vertrouwde omgeving.
Wij willen als gezin deze laatste dagen
met haar samenzijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn

erk
d in maatw

n Steengoe
n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

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

VOOR EEN MOND OM TE ZOENEN!
Tandzorg Op Maat is een groepspraktijk van tandartsen en
mond-hygiënisten. Wij doen er alles aan om u op uw
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht vinden wij
belangrijk, evenals een goede (mond)hygiëne en preventie.
U bent van harte welkom om samen met ons te werken
aan gezonde tanden en een stralende lach.
Dorpsstraat 26c
7391 DE Twello
Tel: 0571 27 60 40

Bel of schrijf u nu in via de site

TandzorgOpMaat.nl

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

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

Kledingverhuur

DOLLY

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

Drainagebuizen
Per meter leverbaar

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

Koppelstraat 4 | Twello

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

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

(0571) 27 20 15

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Nabestaanden die kiezen voor de begeleiding van Hemmes Uitvaartzorg
hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van ons afscheidscentrum.
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TIJDEN VAN VROEGER HERLEVEN BIJ DE KAR INSCHRIJVING 28e AUTORODEO EN

OPTREDEN DOOR
DE BAND MADDOXS

KLARENBEEK.- Vrijdag 29 maart komt van 21.00 tot 00.30 uur de band Maddoxs als vanouds wegrestaurant de Kar op z’n kop zetten. Kom je ook de
tijden van vroeger herleven?

- zang en mondharmonica, Cees Terwel
- sologitaar en saxofoon, Hans Lindeboom - slaggitaar en zang, Jos Dammers
– drums, Reggy Keuter - basgitaar
Gezellig een hapje eten vooraf? Dat kan
uiteraard... De Dansvloer is vanaf 21.00
uur gereed en dan kunnen de voetjes
van de vloer. Kan je niet wachten? Bekijk hier alvast een voorproefje: https://
youtu.be/ZlrH34IUNCA

SCHUINSMARCHEERDERS
VAN/DOOR JONG GELRE
TERWOLDE.- Na maandenlang repeteren hebben de toneelspelers van
Jong Gelre Terwolde-Nijbroek afgelopen vrijdag en zondag hun eerste
twee voorstellingen gespeeld. ‘Wat een schuinsmarcheerder’, een komedie van drie bedrijven, geschreven door Peter Hinrichsen.
Het echtpaar Beurskens zit in financieel zwaar weer. Ze dienen te betalen, anders
zal de boerderij door middel van executieverkoop niet langer familiebezit zijn. Hun
zoon John is de enige wie de boerderij kan redden. Hiervoor dient hij te trouwen
met een rijke boerendochter, maar John ziet dit helemaal niet zitten. Herenboer
Gerarts komt langs op de boerderij met zijn dochter Michelle, die John al kent vanuit
het verleden. Michelle wil uitzoeken of John echt van haar houdt, zoals hij destijds
tegen haar heeft gezegd. Zij geeft zich daarom soms uit als de domme en naïeve
Rachelle en dan weer als haar kordate zus Michelle. Dit brengt veel verwarring met
zich mee voor John, maar ook voor zijn vader. Meneer Beurskens wordt verliefd
op Michelle. Michelle vertelt mevrouw Beurskens haar plan en samen houden ze
de mannen nog even aan het lijntje.. De eerste twee voorstellingen zijn uitstekend
verlopen met een grote opkomst, wat zorgde voor een enthousiaste sfeer. Tijdens
het stuk werd er veel gelachen en na afloop waren er veel lovende woorden. Tijdens
de verloting gingen mooie gesponsorde prijzen met het publiek mee naar huis. Bent
u ook nieuwsgierig geworden naar het stuk, dan kunt u gerust nog komen kijken op
één van de volgende avonden: zaterdag 9 februari (zaal de Groot in De Vecht; aanvang 20:00 uur) of zaterdag 16 februari (dorpshuis de Bongerd in Welsum; aanvang
20:00 uur). De toegangsprijs is 5 euro voor bezoekers vanaf 12 jaar. Kinderen onder
12 jaar mogen gratis komen kijken. De zaal is drie kwartier voor aanvang geopend.

ZIEKTE VAN LYME
BIJ VROUWEN VAN NU
VOORST.- Op maandag 11 februari komen Ans en Leo Philipsen een lezing geven
over de ziekte van Lyme. Leo is voorlichter van de Lymevereniging en zijn vrouw Ans
is een geweldige kartrekker bij de voorlichting van de Lyme vereniging tijdens beurzen en bij lezingen. Ze zijn in aanraking gekomen me Lyme doordat hun dochter ziek
is geworden. De lezing wordt gehouden in het Dorpshuis te Voorst. Aanvang half 8.
De ziekte kan heel veel schade opleveren in het menselijk lichaam. De vrouwen van
Nu kunnen zich dan ook voorstellen dat er best wel veel animo voor is om deze avond
bij te wonen. Er mogen deze keer dan ook vrouwen komen die geen lid zijn van de
Vrouwen van Nu! U dient dan wel eerst contact op te nemen met Hanny Hazelaar 0651600837, daar er maar beperkt plaats is en de leden gaan uiteraard voor.

schade?

WILP ACHTERHOEK.- Dit jaar zal de jaarlijkse Autorodeo Wilp Achterhoek
wederom plaatsvinden op de Autorodeo locatie aan de Leemsteeg in Wilp
Achterhoek. Op zaterdag 18 mei en zondag 19 mei organiseert carnavalsvereniging ‘de Lollebroek’ de 28e editie van de jaarlijkse autorodeo in Wilp
Achterhoek.
De voorbereidingen zijn alweer een paar
maanden aan de gang en vanaf heden is
het weer mogelijk je in te schrijven voor
deelname via de website van carnavalsvereniging de Lollebroek.
Op zondag 19 mei zal de Autorodeo worden verreden. Vanaf 12.30 uur gaan de
heren en dames weer de strijd aan in
de vaak door hen zelf of met hulp van
vrienden en familie geprepareerde rodeoauto’s. Autorodeo is een zeer populaire vorm van autosport voor jong en
oud, een van de redenen hiervan is dat
het een vorm van autosport is waarvoor
geen grote investeringen of sponsoren
nodig zijn om er aan deel te nemen.
Ook een race licentie is niet verplicht.
Iedereen die ouder dan 18 jaar is en in
het bezit is van een geldig rijbewijs en
tevens een volgens de geldende reglementen geprepareerde auto heeft, kan
deelnemen.

Standaard klasse en de Mini
MPV klasse

De band Maddoxs is oorspronkelijk opgericht in 1964 en speelde veel rock ‘ n
roll en blues. In de jaren ’66 tot ’70 was
The Maddox een van de huisbands van
de Kar. Het huidige repertoire bestaat
uit nummers van Them, Van Morrison,
Rolling Stones, The Hunters, Q 65, Outsiders, Shadows, Chuck Berry en andere
jaren ’60 en ‘70 muziek. De bezetting
van Maddoxs bestaat uit: Luc Messelink

auto

LOLLEBROEKSE CROSS GEOPEND

Het programma van deze autorodeo
bestaat uit de Standaard Klasse. Bij
voldoende deelname zal de Starters
klasse (voor de echte beginners), de
Duitse klasse en de Lady’s Only klasse
worden verreden. Daarnaast zal de Mini
MPV klasse zorgen voor veel spektakel.
In april krijgen de aangemelde rijders en

rijdsters voor alle klasses een uitnodiging voor de inschrijfavond die plaats zal
vinden op vrijdag 3 mei vanaf 19.00 uur
tot 22.00 uur. Tevens is er op zaterdag 11
mei van 16.00 uur tot 17.00 uur een reserve inschrijfmiddag. Beide inschrijfmomenten zijn bij het onderkomen van CV
de Lollebroek aan de Oud Lochemseweg
41 in Wilp Achterhoek.

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

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

Nieuw dit jaar is dat er na de rodeo tot
22.00 uur in de feesttent de gelegenheid
is om onder het genot van een drankje
bij te praten met alle stoere deelnemers
van de rodeo. Hierbij zal ook een DJ aanwezig zijn voor de muzikale ondersteuning.

van CV de Lollebroek. De deelname aan
de Lollebroekse Cross is gratis.
Daarnaast zijn we er voor de toekomstige deelnemers van de autorodeo en
cross onder andere springkussens aanwezig. Ook kunnen zij weer hun creatieve kant laten zien bij het opschilderen
van de verlotingsauto.
De feesttent zal zaterdag van 14.00 uur
tot 22.00 uur geopend zijn voor iedereen die zin heeft in een feestje, of na het
maaien van het gazon of het melken van
de beesten nog even gezellig een biertje
wil drinken en de geur van autorodeo
wil opsnuiven. Iedereen is van harte welkom!
Website: www.cvdelollebroek.nl, email:
ac@cvdelollebroek.nl en facebook: autorodeowilp

Lollebroekse Cross

Na het succes van voorgaande jaren zal
ook dit jaar op de zaterdagmiddag een
cross worden georganiseerd op en naast
het autorodeo terrein. Vanaf dit jaar
wordt dit onder de noemer Lollebroekse
Cross georganiseerd. Het aantal deelnemers is de afgelopen jaren sterk toegenomen wat ook resulteert en een groot
aantal bezoekers. Dit jaar is de baan
maar liefst circa 500 meter. Naast de
bekende autorodeo op zondag krijgt dus
ook deze cross op zaterdag een steeds
grotere bekendheid. Altijd al mee willen
doen? Schrijf je dan snel in op de website

OPEN PODIUM VOOR TALENT
KLARENBEEK.- Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand kan talent
zich aanmelden voor het open podium. Iedereen – ongeacht leeftijd
- die muziek maakt of een act heeft
kan daaraan deelnemen. Solo of
met een groepje.
Verder maakt het niet uit of je nu op
harmonica, gitaar, blokfluit speelt of
zingt, iedere muzikant is welkom. Ook
ben je welkom wanneer je een conference of voordracht hebt. Dus er zijn
vele mogelijkheden.
Afgelopen vrijdagmiddag was het de
beurt aan Ramble On. Janiska (zang) en
Jan (gitaar), zijn de leden van RambleOn. Zij brachten een uitgebreid repertoire ten gehore dat bestond uit Blues,
Ballads, Country, softrock. Ramble On
wist de voetjes van de vloer te krijgen
want diverse gasten zochten de dansvloer op voor een dansje. Het was een
gezellige middag waarbij regelmatig de
gasten ook meezongen met de liedjes
uit de jaren zestig, zeventig en tachtig.
Er is ruimte voor meer talent tijdens het
open podium waar familie, vrienden
en kennissen en dorpsgenoten in De
Brug kunnen genieten van de talenten
dicht bij huis. Een gezellige, sfeervolle
bar met vrolijke mensen midden in
het dorp. Wil je je talenten laten horen,
wees welkom en meld je aan.
Volgende maanden staan de Steirische
Muzikanten en Caroline Live om de vrijdagmiddag muzikaal in te vullen.
Let op, de tijd van de vrijdagmiddag
borrel is aangepast zodat meer mensen in de gelegenheid zijn om naar De
Brug te komen. Dus neem familie of uw
buurman of buurvrouw mee naar de
gezellige vrijdagmiddag Borrel iedere
eerste vrijdag van de maand. Voor het
eten hoeft u het niet te laten omdat er
in De Brug ook een heerlijke warme
hap is te krijgen.
Aanvang vrijdagmiddag Borrel is 17.00
tot 19.00 uur. Aanmelden voor het
open podium kan bij Marente Bouman:
06-16292058

Verkopen?
Open
dag
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BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

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

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

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

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

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

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

Een succesvolle
verkoop!
TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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

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

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

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

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

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Interesse 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

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

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

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

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

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

Uitnodiging

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service
70-Tons weegbrug

Inloopavond N789

In 2021 staat er groot onderhoud gepland aan de N789 van Loenen tot de rotonde bij
N345 (Bussloo). In het najaar van 2018 hebben we al onderhoud aan de hoofdrijbaan
in Klarenbeek uitgevoerd. Het asfalt was hier van onvoldoende kwaliteit om te
wachten tot 2021.

Verkeersveiligheid
Inmiddels hebben we ook gekeken naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te
verbeteren. Samen met de gemeenten Apeldoorn en Voorst en de politie zijn de

knelpunten in beeld gebracht en mogelijke oplossingen geschetst. Naast het verbeteren
van de verkeersveiligheid willen we extra aandacht besteden aan het verwijderen van
overbodige verharding. Zijn er parkeervakken of andere verharding in de buurt van uw
woning en bent u van mening dat dit vervangen kan worden door groen, dan horen we
dat graag.

Runnenbergweg 7 Vaassen

• Maandag 11 februari 2019
• 18.30 - 20.00 uur
• MFC Klarenbeek Bosweg 14 te Klarenbeek
Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op www.gelderland.nl/N789. Voor vragen kunt
u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket, telefoon 026 359 99 99 of per
e-mail provincieloket@gelderland.nl.

topSlijters
Poldervaart
Stationsstraat 14
Twello

12,49

12,99

12,49

12,49

15,99

DUJARDIN

ESBJÆRG
Vodka

HOOGHOUDT
Beerenburg
Kalmoes Beerenburg
Zachtbitter

GOBLET

HAVANA CLUB
Añejo Especial

8,49
75 cl

20%

/

Op alle Eglo
inbouwspots

U bent van harte welkom bij Dennis en Leendert
Poldervaart úw specialisten in lekkere dranken!

www.uwtopslijter.nl

Vieux

/

KORTING

T 0571-275757

100 cl

info@kbschroot.nl

OPHEFFING OPHEFFING
OPHEFFING OPHEFFING
ALLEEN DEZE WEEK
ALLES MET EEN ACTIEKAART
OPHEFFING
OPHEFFING
OPHEFFING OPHEFFING
1 2 VAN DE1 2
OPHEFFING OPHEFFING
OPHEFFING
OPHEFFING
DUS ALLES
75% KORTING
OPHEFFING OPHEFFING

Inloopavond
Op de inloopavond presenteren wij tekeningen met daarop de gesignaleerde knelpunten
en de mogelijke oplossingen. Er zijn medewerkers van provincie en gemeenten aanwezig
om dit toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Wij nemen uw inbreng graag
mee bij het uitwerken van onze plannen.

tel. 06-13694873

100 cl

100 cl

100 cl

70 cl

Jonge
Graanjenever

CONDESA DE LEGANZA
Bodegas Faustino, Spanje
Tempranillo
Verdejo
Rosado Familia

Gordon’s
Pink Gin

14.99
70 cl

4,49
75 cl

BELLUSSI
Veneto, Italië

EXCLUSIEF

Prosecco Brut DOC

L’origine du Sud
Vin de France
Malbec
Sauvignon
Grenache Rosé
75 cl per fles 6,49
wk 07-08

wk 06-07
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

26.

DOOS à 6 FLESSEN

99

BIJ TOPSLIJTER

[= per fles voor 4,50]
Zet- en/of drukfouten
Zet- voorbehouden
en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Aanbiedingen geldig van 04-02-2019 t/m 17-02-2019

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

WOENSDAG 6 februari 2019

Voorsternieuws

VOORST EN OMGEVING
WEER STUKJE VEILIGER

PAGINA 5

We zijn live!
Kijk voor alle vacatures op

www.werkeninvoorst.nl

of volg ons

FNV BELASTINGSERVICE
TWELLO.- FNV-leden kunnen weer gebruik maken van de FNV belastingservice
om hun aangifte geheel gratis te laten invullen. Ook dit jaar kan pas ná 1 maart
worden begonnen, omdat er gewerkt gaat worden met vooringevulde aangiftes, de zogenaamde VIA. Om deze via internet te openen, dient u de ontvangen
brief van de belastingdienst met daarop een vermelde code, mee te nemen.
Zonder deze brief kunnen we niets voor u betekenen.
Gezien de grote belangstelling is het wel noodzakelijk eerst even een afspraak te
maken. De Belastingservice staat dan op de afgesproken tijd voor u klaar. Men
kan een afspraak maken via internet: www.afsprakenfnv.nl
Ook kan eventueel een telefonische afspraak worden gemaakt op nummer:
088–3680368 tussen 09.00 - 16.30 uur of 06–21247986 tussen 17.00 – 18.00 uur.
FNV Belastingservice Voorst – Twello, Invullocatie, Irenegebouw, Dorpsstraat
8, Twello.

VOORST.- Donderdag 31 januari heeft de E.H.B.O. Voorst e.o. weer een
avond gehouden waar zes personen op de hoogte zijn gebracht over de AED
en wat te doen bij een reanimatie. Weer een leerzame avond, waarin ze
van veel kennis zijn voorzien, maar ook een avond waarin veel praktisch
is geoefend.
Inmiddels zijn er 30 personen die een
avond AED/ Reanimatie hebben gevolgd
via de E.H.B.O. Voorst e.o. Een mooi succes voor een toch kleine vereniging.

Dit najaar gaan ze uiteraard weer nieuwe cursussen organiseren. Er starten
dan weer AED/ Reanimatie cursussen (=
1 avond).

Ook gaat er een nieuwe cursus E.H.B.O
van start (11 avonden van sept-maart).
Deze cursus omvat veel verschillende
onderdelen, onder meer verbandleer,
kinder-EHBO en wat te doen bij beroerte/epilepsie/brandwonden enzovoort.
Mocht u meer informatie willen dan kunt
u contact opnemen met Bea Sarink 0610415987 of mailen naar ehbovoorst@
hotmail.com

NIEUWE LESSENREEKS NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA
TWELLO.- Op woensdag 23 januari is bij sv Twello een groep enthousiaste kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar, samen met
hun vader, moeder, opa, oma of andere verzorger begonnen met de nieuwe lessenreeksen van het nijntje beweegdiploma
en ouder- en kindgym. Deze lessenreeksen laat u samen met uw (klein)kind tuimelen, springen, hangen en klimmen. In de
lessen gaat u samen met uw kind op avontuur waarbij uw (klein)kind spelenderwijs de coördinatie bevorderd en bovenal heel
veel plezier heeft. Enthousiast geworden? Dan is er goed nieuws! Instromen bij deze groep kan namelijk nog tot 20 februari. Meer informatie kunt u vinden op www.svtwello.nl of stel uw vragen aan beweegdiploma@svtwello.nl

`ALLES IN ÉÉN ZUIVERING`
NIEUWE WATERFABRIEK GAAT DEEL
RIOOLWATERZUIVERING VERVANGEN
WILP.- Waterschap Vallei en Veluwe geeft groen licht voor de waterfabriek
in Wilp. De nieuw te bouwen waterfabriek wordt een ‘alles in één zuivering’
en vervangt op termijn voor een deel de rioolwaterzuivering in Terwolde.
Naast het produceren van schoon water, onttrekt de waterfabriek grondstoffen zodat deze hergebruikt kunnen worden.
Zo bouwt het waterschap aan zijn ambitie om in 2050 circulair te zijn. Het
algemeen bestuur heeft eind vorig jaar
akkoord gegeven op het plan van de
nieuwe waterfabriek in Wilp. “Het is
een uniek concept”, aldus heemraad
Bert van Vreeswijk. “Als waterschap Vallei en Veluwe hebben we samen met
Witteveen+Bos het afgelopen jaar gekeken naar kansen en verbeteringen van
dit nieuwe zuiveringsconcept. Ik ben blij
met de uitkomst van een ‘alles in één’
waterfabriek die circulair werkt.”

Circulair werken

Met de waterfabriek zet het waterschap

een belangrijke stap om in 2050 volledig circulair te zijn. Denk hierbij aan
het gescheiden opvangen en verwerken van riool- en regenwater, zodat
het regenwater niet meer door het
zuiveringssysteem mee hoeft te gaan.
Een deel van het gezuiverde water van
de waterfabriek wordt gebruikt om de
Twellose beek van water te voorzien,
zodat deze beek weer voldoende water
van goede kwaliteit bevat. De nieuwe
waterfabriek haalt maar liefst 75%
meer stikstof en fosfaat uit het vervuilde water dan een reguliere zuiveringsinstallatie. Doel is daarnaast om 80%
van de medicijnresten te verwijderen,

90% minder slib over te houden en 90%
minder chemicaliën te gebruiken.

Pilot project

Waterschap Vallei en Veluwe werkt in dit
project samen met de gemeente Voorst,
de Provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Ook vindt samenwerking plaats met de
bedrijven Attero en Schoneveld Breeding
en de kennispartners Aquaminerals,
STOWA en Wageningen University & Research (WUR). Witteveen+Bos en Royal
Haskoning DHV gaan als een bouwteam
met het waterschap eerst een pilot uitvoeren om te testen of het vernieuwende idee praktisch haalbaar is. Ook gaan
ze aan de slag met het verder ontwerpen
van de installaties. Daarnaast wordt er
gezocht naar een geschikte locatie op en
nabij de bedrijven Schoneveld Breeding
en Attero aan de Sluinerweg te Wilp.

Nieuws
Nieuws
& Tips

& Tips

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

‘Koude handen, koude voeten en
huppelende lammetjes’
00:10 h in de nacht in januari, de telefoon gaat voor assistentie bij een bevalling van
een schaap. Hoewel het nog lang geen voorjaar is, is het lammerseizoen al in volle
gang. Dat betekent ook voor ons als dierenarts dat wij bij kou, nacht en ontij op pad
moeten om nieuw leven op de wereld te zetten en schapenhouders te assisteren
in de lammertijd.
Ieder schaap heeft volledige toewijding, liefde en aandacht nodig in deze tijd van
het jaar. Dit betekent dagen en nachten lang observeren van de kudde door de
veehouder. Welk schaap heeft er nesteldrang? Welk schaap is er onrustig? Welk
schaap is al te lang bezig zonder vorderingen? Alles qua gedrag en lichamelijke
veranderingen moet in de gaten gehouden worden en ook schriftelijk bijgehouden
worden. Gelukkig had de veehouder al wel een goed idee van de uitgerekende
datum door het gebruik van een gekleurd dekblok. Met als resultaat een ‘gekleurde
kont’ bij elke gedekte ooi.
Ieder schaap krijgt na de bevalling een eigen kraamhok zodat moeder en lammeren
rustig aan elkaar kunnen wennen. Hierbij blijft observatie van moeders en
lammeren erg belangrijk. Krijgen de lammeren wel genoeg melk binnen, laten de
moeders de melk wel schieten? Zonder volledige aandacht van de veehouder kan
er van alles mis gaan.
Gelukkig gaat het in de meeste gevallen gewoon goed en is het in de schaapskooien
op dit moment een drukte van jewelste. Wilt u zelf de aanstaande moeders en de
geboren lammeren bekijken dan kunt u eens een kijkje nemen door het raam van
een van de schaapskooien in de regio.

Twello
Torenbosch 64
7391 CA Twello

Klarenbeek
Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

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

Torenbosch 64
7391 CA Twello

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

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

Den Nijebroeck Media is uitgever van het Brummens en het Eerbeeks Weekblad. Topgelezen huis aan
huisbladen die met hun lokale redactie bovenop het nieuws zitten. Tevens vervaardigen we de nieuwswebsite
BrummensNieuws.nl en diverse periodieke uitgaven zoals Trends, Mooi Afscheid, De Pinksterfestival Brummenkrant en diverse uitgaven voor derden. Deze uitgaven geven een goed beeld van waar wij voor staan.
Kwaliteitsuitgaven die zich positief onderscheiden door actualiteit, redactionele invulling en vormgeving.

In ons team is plaats voor een enthousiaste en bij voorkeur ervaren

MEDIA-ADVISEUR M/V
parttime/fulltime

Administratief medewerker
debiteurbeheer
(m/v) (fulltime)

die tot taak heeft de advertentieverkoop voor bovengenoemde uitgaven te verzorgen.
Het betreft een zeer afwisselende commerciële functie, waarbij klantgerichtheid, een gezond commercieel
gevoel en zelfstandigheid, bovenaan ons wensenlijstje staan.
Beschik je over de volgende eigenschappen?

•
•
•
•

Klantgerichtheid
Teamplayermentaliteit
Resultaatgerichtheid
Doorzettingsvermogen

•
•
•
•

Sensitiviteit
Onderhandelingsvaardigheden
Overtuigingskracht
Financieel bewustzijn

En heb je ervaring in een commerciële buitendienstfunctie, affiniteit met mediaproducten en reclame-uitingen?
Neem dan contact met ons op!
Wij bieden je een afwisselende baan in een prachtig werkgebied. Een interessante en uiteenlopende
klantenkring bestaande uit ondernemers, brancheorganisaties, verenigingen instellingen en lokale overheden.
Onze uitgaven kennen een bijzonder goede respons, dankzij het hoge leesbereik. Onze klantcontacten zijn dan
ook langdurig, waardoor goed relatiebeheer net zo belangrijk is als goede verkoopresultaten.
Wij hanteren een marktconforme salariëring, met een prestatiegerichte extra beloning.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Rob Kersten via
info@brummensweekblad.nu of tel.nr. 06 43789158.
Sollicitaties incl. CV graag richten aan: sollicitaties@brummensweekblad.nu
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Gratis uw

Door: DANIËL TITUS

BRUMMEN - Problemen zien als
een feit en denken dat ze onder
geen mogelijkheid meer opgelost kunnen worden, is verleden
tijd. Moeilijkheden proberen op
te lossen, ruimer kijken naar bepaalde situaties en zoeken naar
mogelijkheden. Dat is het nieuwe denken, ofwel het andersom
denken, dat Knooppunt Mantelzorg met gespreksgroepen en
workshops wil bereiken.
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“Stel je een kind van zestien jaar
voor dat voortdurend op de bank televisie zit te kijken. Deze hangende
puber wil niets, zo oordeelt de vader
over het gedrag van zijn zoon. Vader wil graag een goede band met
de zoon en denkt andersom door in
de belevingswereld van zijn zoon
te kruipen en een dagje naar de favoriete voetbalclub van de zoon te
gaan. Geen gemopper op die luie
zoon, maar juist goed contact en
sterkere band”, aldus mantelzorgcoach Monique Steunenberg.
Andersom denken is nodig vindt
ze, want veel te veel mantelzorgers
denken zichzelf vast.
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Gerecht van de week
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Anderhalf jaar geleden is het knooppunt opgestart in opdracht van de
gemeente. Die taak is neergelegd bij
Humanitas, de organisatie waarvoor
Steunenberg werkzaam is. Als coach
ondersteunt zij mantelzorgers. Ze
is een steunpunt, een wegwijzer
en een begeleider die er samen
met haar collega naar streeft dat
de mantelzorg door de hele maatschappij gedragen wordt.
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Door: MARION VERHAAF

reageerBRUMMEN - Renske van Enckevort
op het
de bijna 2 jaar terug op een oproep
film ‘The
internet. Nu heeft ze een rol in de
onlangs
End of Fear’ van Barbara Visser die
in Rotterop het International Film Festival
dam in première ging.
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Niels van Koevorden.
Still uit de film die 1 februari uitkomt. Fotobron:
beschakende. Dit doek, dat in 1986 zwaar werd
rondom de
en de daarNog natollend van alle media-aandacht
digd door iemand met een stanleymes
terwijl ze
centraal in
film, spreken we Renske via de telefoon
opvolgende “slechte” restauratie, staat
werk is. De
zijn en
gewoon weer in haar studio aan het
de film. Zo zou er met een verfroller gewerkt
met schilregisseur zocht iemand die bekend was
het rode vlak niet de juiste kleur hebben.
Afraid Of
deren, maar het originele werk ‘Who’s
Lees verder op pagina 7
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Het familiebedrijf, Horesca Lieferink, is een regionaal opererende groothandel
in food en non-food producten met vestigingen in Twello en Zeist waarbij het
hoofdkantoor in Twello gevestigd is. Wij leveren een compleet assortiment producten voor horeca- en grootverbruiksector in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Daarnaast zijn wij ook agent voor de biermerken
Grolsch, Warsteiner, Kronenbourg, Bavaria, Alfa en Gulpener.
Naast het assortiment van bekende A-merken leveren wij ook uitstekende kwaliteitsproducten onder het eigen Horesca huismerk. Wij bouwen aan langdurige
relaties met onze afnemers door méér dan alleen maar groothandel te zijn.

Horesca Lieferink is op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste
administratief medewerker met als hoofdtaak debiteurbeheer.
De functie:
Als administratief medewerker ben je o.a. verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer van Horesca Lieferink. Je bewaakt de openstaande posten, je
verricht aanmaningen, en je checkt de gemaakte aflossing- en betaalafspraken.
Daarnaast verwerk je bank- en kasboekingen en, onderhoud je de stambestanden. Ook het verrichten van incasso’s en betalingen behoort tot jouw takenpakket.

Jouw profiel:
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Je bent een ervaren team-player met sociale vaardigheden die het leuk vindt
om accuraat te werken op de afdeling administratie. Je bent een resultaat gerichte, initiatiefrijke en motiverende medewerker met een integere houding die
gewend is samen te werken met collega’s en de financieel manager. Daarnaast
ben je flexibel en voel je je prettig bij een dynamische werkomgeving, want bij
Horesca Lieferink is geen dag hetzelfde.
Om deze functie succesvol in te kunnen vullen, beschik je over een administratieve opleiding op minimaal MBO werk- en denkniveau en is het een pré indien
je ervaring hebt in een soortgelijke functie. Daarnaast beschik je over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je bent woonachtig op
een bereisbare afstand van Twello of je hebt de bereidheid je hier te vestigen.

Wij bieden:
Een aantrekkelijke, afwisselende en uitdagende baan in een dynamische werkomgeving, waarbij je kan rekenen op marktconforme arbeidsvoorwaarden in
een groeiend bedrijf.

Geïnteresseerd?
Ben jij de persoon die wij zoeken en ben je geïnteresseerd in deze functie,
stuur dan binnen 14 dagen jouw sollicitatiebrief met CV naar:
Horesca Lieferink B.V., t.a.v. Irma Renes, Postbus 63, 7390 AB te Twello
of e-mail deze naar i.renes@lieferink.nl

Drainagebuizen
Per meter leverbaar

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

Koppelstraat 4 | Twello

Be Lifted Plasma, liften zonder
te snijden! Maak nu een afspraak
voor een behandeling van
Be Lifted Plasma in de maand
maart of april en ontvang
25% korting op de behandeling!

IPL aanbieding: Nu 50% korting
op IPL definitief ontharen!
Nooit meer scheren, harsen of
epileren. Nu 50% korting per
behandeling bij het starten
van de kuur.

Vacature:
Wij zijn op zoek naar
een zonwering
monteur.

T: 0 6 4 02 226 8 1 - I NFO@ BE AUT YCO L.NL

MARBOzonwering & overkappingen
Showroom: Rijksstraatweg 47 0571-270565 www.marbozonwering.nl

Voorsternieuws
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De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming

Service en Onderhoud

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

LINE-UP BEVRIJDINGSFESTIVAL
IN WILP BEKEND
WILP.- Na de succesvolle eerste editie van het bevrijdingsfestival op
het evenemententerrein aan de Sleedoorn in Wilp kon een vervolg niet
uitblijven. De organisatie – de stichting Black & Blue - is er in geslaagd
om een viertal spectaculaire bands te contracteren. De line-up van het
festival in 2019 ziet er als volgt uit:

14.00 uur – 15.30 uur: De JPR Stringband

Vorig jaar stonden ze ook op het festival. Dat beviel beide partijen zo goed, dat ze
nu wederom op het podium staan. Nu om het spits af te bijten. JPR is pure passie
voor rock & roll.
Hans Schulte wordt in het zonnetje gezet.
POSTERENK.- Iedere maandag vertrekt een groep wandelaars vanaf de Wilpermolen in Posterenk voor een wandeling van ongeveer acht kilometer.
Wandelen is gezond en gezellig en in vijf jaar tijd hebben zich ruim 20 mensen aangesloten voor een wandeling samen. Op de laatste maandag van
de maand vertrekt de groep vanaf een vooraf aangekondigde locatie in de
regio.
De sportieve wandelaars komen uit
Posterenk maar ook uit de omliggende
plaatsen zoals Wilp, Twello, Klarenbeek
en Deventer. Tijdens de wandeling van
vorige week maandag, vertrok de groep
met 20 wandelaars vanaf de parkeerplaats van zwembad de Schaeck. Na afloop van de wandeling was er koffie met

gebak om het jubileum met de wandelgroep te vieren.
Veel deelnemers lopen al sinds de eerste
wandeling mee en als alle afstanden van
de afgelopen 5 jaren bij elkaar opgeteld
worden was de groep al lang in Rome
uitgekomen. Vrijwilliger sinds de eerste
wandeling is Hans Schulte. Hij heeft bijna

alle wandelroutes uitgezet en vaak loopt
hij voorop tijdens de wekelijkse wandeling.
Voor al zijn werk van de afgelopen jaren en
toevallig ook zijn verjaardag, werd hij door
de groep verrast en ontving een prachtig
aandenken aan de vele wandelingen.
De groep wandelaars uit Posterenk en
omgeving vertrekt iedere maandag om
9.30 uur vanaf de molen in Posterenk,
op maandag 25 februari is het vertrekpunt de Martinuskerk in Twello. Lijkt het
u ook leuk om in een groep te wandelen? Deelname is gratis, kom gerust een
keertje meewandelen. Meer informatie:
06-2935355.

ONVERVALSTE PLATTELANDSHUMOR
VOOR BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI
NIJBROEK.- Donderdagavond 14 februari vanaf 19.45 uur komt het humoristische duo Rieke en Anna naar
Dorpshuis de Arend in Nijbroek. Anna en Rieke zijn bekend van het Veluws Boerinnencabaret en hebben een
veelzijdig programma vol sketches en liedjes.
Als u deze avond met onvervalste plattelandshumor voor boeren, burgers en buitenlui ook mee wil maken bent u van harte
welkom; ook voor mannen en niet-leden! De dames kunt u ook wel kennen als Annie van Niersen en Frederiek van ’t Einde. De
vrouwenvereniging bestaat uit gezellige en actieve vrouwen uit Nijbroek en omgeving, zij organiseren per twee weken op donderdagavond in het Dorpshuis kleine of grotere bijeenkomsten. Bent u nieuwsgierig en wilt u wel eens komen kijken bij de vrouwenvereniging? Kom gerust eens vrijblijvend langs op een van onze avonden. U kunt onze agenda vinden op de laatste pagina van het
kerkblad. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Mariëlle Dekker (voorzitter) 0571-291506, marielledekkerlinkedin@gmail.com.

BUITENSCHILDERS EXPOSEREN IN GALERIE DE STATENHOED
VAN DE NIJENBEEK TOT HET DEVENTER PONTJE
TWELLO.- Bij de Kunstkring in Twello is zaterdag 16 februari om 15.00 uur de
feestelijke opening van een nieuwe expositie; het is deze keer de beurt aan
De Buitenschilders om hun werk tentoon te stellen. Werkstukken die de
afgelopen jaren in Twello en omgeving zijn gemaakt, zijn te bewonderen tot
10 maart. De opening en expositie zijn vrij toegankelijk in het weekend van
vrijdag 15.00 tot 18.00 uur en zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Bijzondere plekjes, doorkijkjes, gebouwen en natuur zijn in allerlei materialen
in beeld gebracht. Denk aan de ruïne De
Nijenbeek, maar ook het uitzicht vanaf
het pontje bij de Worp. De bezoeker treft
een mooi gevarieerd samengestelde expositie. Er zullen zeker schilderijen met

plekken zijn, die men herkent. Overigens
zijn de meeste werken te koop.
‘Buiten schilderen heeft zo zijn uitdaging,
maar biedt een mooi leerproces,’ aldus
Sjaak Crezee, bestuurslid en oprichter
van De Buitenschilders-groep.
Vanaf eind april en in de zomer van 2019,

wanneer de natuur sprankelt en alles vol
in bloei is, organiseert de Kunstkring
Voorst voor het vijfde jaar op rij voor
haar leden Schilderen/Tekenen in de
buitenlucht. Ook niet-leden kunnen kennismaken, maar dan in juli.
Al schilderend kun je het landschap en
de omgeving op een bijzondere manier
ervaren. Lekker buiten schilderen, met
uitzicht over een weiland, markante
gebouwen, akkers en boerderijtjes in
de verte en de breed stromende IJssel.
Kortom, laat je inspireren door wat er
buiten is.
Belangstellenden voor het buiten schilderen, kunnen tijdens de expositie informatie krijgen. Vanaf eind april 2019
schilderen de leden elke derde donderdag van de maand (voor zover het weer
het toelaat. De eerste vier maandagen
van juli zijn voor iedereen die wil ervaren
wat buiten schilderen is en wil kennismaken met de Kunstkring. De schilders
stationeren zich op diverse plekken in de
gemeente Voorst van 10.30 uur tot 16.00
uur. Kosten voor niet-leden €10, - per
keer. Voor informatie en aanmelding:
Kunstkring Voorst, e-mail bestuurslid
sjaakcrezee4@gmail.com

16.00 uur – 17.00 uur: Fleetwood Back

De Nederlandse Fleetwood Mac tributeband staat garant voor een boeiende trip
met nostalgische hits uit de vorige eeuw met een eigen Stevie Nicks en Christine
McVie.

17.30 uur – 19.00 uur: Stormbringer

De meest authentieke Deep Purple tributeband van Nederland worden ze genoemd. Stormbringer heeft oog voor detail van het origineel met een energieke
uitvoering van de legendarische songs als Highway Star, Mistreated en Child in
Time.

19.30 uur – 21.00 uur: Unforgiven

Unfogiven is de tributeband van de “Gods of Metal” Metallica. In een daverende
show komen alle hits voorbij, inclusief de wonderschone ballad “Nothing Else
Matters”
Komt het zien op 5 mei aan de Sleedoorn in Wilp. Noteer alvast in je agenda. Het
festivalterrein is vanaf 13.30 geopend. De entreeprijs – je gelooft het of niet – is
slechts 7,50 euro!

INGEZONDEN
WEES ZUINIG OP MENSEN DIE
MINDER GOED TER BEEN ZIJN
Tijdens de winterse omstandigheden van de afgelopen weken zijn veel mensen
die minder goed ter been zijn, in de problemen gekomen. In zo’n periode worden
hun bewegingsmogelijkheden beduidend minder. Hoe moet je boodschappen
doen als het glad is? Kun je je hondje uitlaten als er sneeuw ligt? Is het verantwoord op de fiets naar het zwembad of de bibliotheek te gaan? Het gevolg hiervan is dat velen wekenlang gedwongen thuis zitten.
Arend Jansen (Lijst Arend) heeft van verschillende kanten hier vragen over gekregen. Veel inwoners van de gemeente Voorst zijn van mening dat ze niet naar
buiten kunnen omdat er te weinig gestrooid wordt.
Lijst Arend vindt dat in het verleden ten onrechte op het strooibeleid is bezuinigd. Daarom vraagt Arend Jansen aan het College van B&W of in het huidige
strooischema rekening gehouden wordt met mensen die slecht ter been zijn. Hij
stelt het College voor (een deel van) de bezuinigingen op het strooibeleid terug
te draaien.
Wees zuinig op mensen die minder goed ter been zijn! En dus niet op het strooien!
Arend Jansen (Lijst Arend).

IVN-EXCURSIE
IN IMBOS
LAAG SOEREN.- Het bosgebied ten noordwesten van de Imbosweg in Nationaalpark
Veluwezoom is het doel van de komende publieksexcursie van IVN- Eerbeek e.o. In
dat gebied vertellen de natuurgidsen een en ander over de historische ontwikkeling.
Er wordt onder meer een bezoek gebracht aan de nederzetting Imbos en aan de
oorspronkelijke bedding van de Eerbeekse beek.
Deze natuurexcursie vindt plaats op zondag 10 februari. Startpunt is de parkeerplaats Elsberg aan het einde van de Schaapsallee, toegankelijk vanuit Laag Soeren.
Zoals gebruikelijk begint de excursie om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Meer
informatie is te vinden op www.ivn-eerbeek.nl of bij de eerste gids, Bert van der
Saag, tel 0313 651079.

VAN HEES VERSMARKT

Sierhekwerken en aanhangwagens

Ook voor carports

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

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

Uurwerk reparaties

S

Hans Hartgers
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Diverse maten
Alles op voorraad

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

06-23920153
Klokken en Horloges
(batterijen)

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP

Last van mollen? Laat ze
vangen! E.L. de Weerd. 0613456651

De grootste sortering
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www.overmars-tuinenpark.nl
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MACHINES VOOR TUIN EN PARK
Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712
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Ben jij die handige Harrie met groene vingers? Heb je gevoel
voor spijkers en schroeven? Doe jij onze klusjes van lampen
vervangen tot aan een muur schilderen? Dan zoeken we jou! Jij
als handige Harrie zorgt ervoor dat het licht aangaat, de muren in
de verf zitten en de tuin niet overwoekerd met onkruid. De ideale
kandidaat?Loopt al een tijdje mee en is geen klus te gek. Als handige Harrie van All-Inn werk je wanneer het jou uitkomt en voor
ons noodzakelijk is. In overleg bepalen we wanneer we wat gaan
doen. Interesse? mail naar vacature@verspreidingen.nl

Te koop: Oude koemest voor
de tuin (fijngemalen) Info: 0645698974 Na: 17.00 uur.

Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
metalen en witgoed. Wij komen
het bij u halen. Eventueel
tegen kleine vergoeding. Tel
06-14101933

Do yen ne ha nd pe ren

Doosjes dadels
Roe rba kvo ord eel :
chi nes e roe rba k

Prei

Sa lad e vd we ek :
boe sko ol sal ade

kilo
600 gram
2 doosjes

0.99
4.99

25% gratis
500 gram

0.59

200 gram

1.49
1.59

Bloemkool

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

Bert Peters Bouw- en Timmerbedrijf. Alle bouwwerkSpontane man 67, weduwnaar zaamheden. Timmerwerkplaats,
kozijnreparaties e.d. Ook
zoekt vriendin/relatie, brief
Tuinhuizen en schuren. 06onder nummer 062019 t.a.v.
Voorster Nieuws, Stationsstraat 23592164/0575-502635 www.
bertpetersbouw.nl
17, 7391 EG Twello.
Mulder Orthopedie voor uw
Te koop: openhaard hout
steunzolen en sportzolen.
0571-274621
Kindersteunzolen v.a. E90,00
steunzolen volwassenen
v.a. E147,50 sportzolen v.a.
E147,50. Bel voor een afspraak
of vrijblijvend advies 0614375736 www.mulderorthopedie.nl

Te koop gevraagd: 2e hands
vier ploegschaar 0571-274621

Hondentrimsalon Miranda: Bel
voor afspraak (0571) 26 24 12 /
06 52 02 45 53 Wilp.

Marijkeweg 1a
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

Ter overname Limburgia Twello
Limburgia is een producent van
ambachtelijke vlaaien, taarten en schepijs.
In de afgelopen 25 jaar is onze winkelformule uitgegroeid
tot 60 speciaalzaken in Nederland, van Vlissingen tot Delfzijl.
Deze speciaalzaken worden gedreven door enthousiaste
vakmensen met een hart voor ambachtelijke producten en
service. In Twello zijn we al 20 jaar succesvol.

De ondernemers van Limburgia Twello
willen in verband met hun leeftijd
de Limburgia winkel verkopen.
Voor de toekomstige ondernemers liggen er genoeg
marktkansen om de omzet verder uit te bouwen door
modernisering van de zaak en meer andere activiteiten.
Wij komen graag in contact met een enthousiaste ondernemer
voor de overname van Limburgia Twello.
Heeft u interesse?
Vraag dan direct informatie aan:
Limburgia Nederland. Vladimir@Limburgiaretail.nl

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

Buurman "slager van vader op zoon sinds 1724"
Gegrilde tv sticks

Riplappen
500 gram

6.95

Goulash met rijst

Salsa di nocci
Gevraagd: woon/slaapruimte
voor 2 koks van restaurant Dynasty. Max. 500,00 per maand
0571-274983
Te koop: openhaard hout
0571-274621

100 gram

1.30

Tomatensoep

100 gram

per pot

2.25

4.50

per portie

Gebraden half om half
rollade

4.00

Selderij salade

Leverworst fijn

1.50

stuk

3.50

10 voor

2.00

200 gram

Het is er weer

SKREI Kabeljauwfilet!!!

2.50

100 gram

** Combi-deal**
Bucket kibbeling
Bucket friet

10.00

Buurman
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK Twello,
vlees: 0571-271439 | vis: 0571-271662, www.buurmantwello.nl
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REPAIR CAFÉ WARMT OP

ZIJACTIEF
DE VECHT

DE VECHT / TERWOLDE.- Woensdag
13 februari komt Rien Mouw op
bezoek café De Groot en hij presenteert Diaklankbeeld ‘Zwerven over
de Veluwe’. Door middel van een
professioneel digitaal klankbeeld
maakt u samen met Rien Mouw
een onvergetelijke tocht over de
Veluwe.
Tijdens de presentatie heeft u geen last
van storende donkerpauzes maar vloeien de beelden langzaam in elkaar over,
waardoor u vaak twee beelden tegelijk
ziet die prachtig in elkaar overlopen.
De live vertelling van Rien Mouw is boeiend van begin tot eind. Hij heeft een echte vertelstem. U kunt zijn prachtige en
vaak spannende verhaal dan ook moeiteloos volgen.
Het diaklankbeeld is zeer afwisselend.
Alle jaargetijden komen voorbij. Winter, met onder andere dieren in een
besneeuwd bos en kruiend ijs langs de
Randmeren. Lente, met prachtige landschappen, bloemen en jong wild. Herfst,
met een spannend verhaal over de edelhertenbronst, compleet met beelden
en geluiden van burlende en vechtende
herten.
Een absoluut hoogtepunt van de presen“De vraag van de week is: wie is er ouder, de reparateur of de radio?”, grapt reparateur Dick tegen de eigenaar van de fraaie
Aristona buizenradio meneer Poelman.
TWELLO.- Zaterdag was het guur, dus
bleven de echte “groundhogs” of bosmarmotten lekker binnen. Maar de natte sneeuwbuien waren geen probleem
voor de klanten van Repair Café. Gelukkig was het binnen warm en gezellig bij
de Kringloopwinkel Twello. Na de gebruikelijke drukte bij de start om 10.00
uur, kwam een gestage stroom klanten
voorbij. In vier uur tijd werden ruim 25
elektra-reparatiebonnen uitgeschreven,
waarvan helaas niet alles gerepareerd
kon worden. De kledingafdeling had het
ook druk met 11 stukken en 8 geslaagde
reparaties. Gelukkig hebben ook daar de
klanten geholpen door goed voorwerk
te doen en zelf gaatjes dicht te vilten in
sloffen en truien.

Het mooiste apparaat was dit maal de
Aristona buizenradio van meneer Poelman: “Mijn opa was vroeger radioreparateur en ik heb als kind vaak meegekeken.
Ik heb deze radio elke dag aan, gewoon
voor de klank.”Reparateurs Wim en Dick
vonden het geweldig hier een blik op te
werpen. Samen zagen ze al snel dat de
laatste buis niet opgloeide. Meneer kan
dat type buis zelf bestellen en vervangen.
Naast apparaten met stekkers zijn er ook
een aantal apparaten op batterijen nagekeken. Bij een weerstation zijn de “nieuwe” batterijen leeggelopen en bij een
kindertreinbaan is het draadje losgeraakt van het contactpunt bij de batterij.
In een Maglite zaklamp zit een lekkende
batterij vast die niet los te peuteren is,

waardoor de zaklamp helaas onbruikbaar wordt. Bij alkalinebatterijen lekt
er een bijtende vloeistof uit die poeder
wordt. Dit tast metalen contactpunten
aan en is zeer irriterend voor de huid. Lever lekkende batterijen altijd in een afgesloten zakje in bij een inzamelpunt, of als
het vast zit in een apparaat bij het inzamelpunt kleine apparaten. Batterijen leveren relatief dure energie, oplaadbare
batterijen gaan langer mee als je ze goed
verzorgt en gelukkig kan een groot deel
van een oude batterij milieuvriendelijk
gerecycled worden. Wil je meer informatie over accu- en batterijgebruik, kijk dan
op de website van Milieucentraal.
Het volgende Repair Café Twello is zaterdag 6 april.

KLARENBEEK BEREIDT ZICH
VOOR OP DE KENNEDYMARS
KLARENBEEK.- Op 22 en 23 maart staat de zevende Kennendymars Klarenbeek op het programma. De organisatie zet elk jaar fantastische routes uit
door de wijde landelijke omgeving van Klarenbeek. Natuur, landschap, bezienswaardigheden alles komt aan bod. Dat blijkt wel uit het feit dat vele
wandelaars uit heel Nederland, maar ook uit België, Luxemburg en Duitsland zich al vroeg aanmelden om deel te nemen aan dit legendarische wandelevenement.
Wandelvereniging WS78 tekent voor de
organisatie. Start en finish is het MFC Klarenbeek. Wandelvereniging WS78 gaat
nog extremer. Voor de derde keer op rij
staat ook de Long distance Walk van 110
km op het programma. De echte wandel
fanaten melden zich hiervoor aan.
Op vrijdag middag 15.30 uur starten de
wandelaars voor de LDW voor de eerste
30 km om vervolgens terug te keren bij
het MFC. Deze route loopt het eerste
deel over onverharde wegen en het
tweede deel, wanneer het donker wordt,
gaat het vooral over verharde wegen. In
het MFC staat voor deze lopers een warme maaltijd klaar (ij startgeld inbegrepen). Vanaf 22.00 uur voegen de lopers
voor de Kennedymars zich bij deze lopers voor de 80 km. Maar ook de nachtwandelaars voor de 60 km en/of 40 km.
De wandelaars duiken de donkere nacht
in om een ronde van 20 km te lopen over
vooral verharde wegen. Na 20 km komt
men terug bij het MFC voor een versna-

pering om vervolgens door te gaan voor
de volgende 20 km. Na de tweede ronde
staat er bij het MFC een ontbijt voor de
lopers klaar (bij startgeld inbegrepen).
Daarna vervolgt men de route voor een
ronde van 40 km. Ook kunnen nu tussen
7.00 uur en 9.00 uur wandelaars aansluiten die de dagtocht van 20 km of 40 km
gaan wandelen. En tussen 9.00 uur en
11.00 uur kunnen nog wandelaars invoegen voor de dagtocht van 20 km.
De dagtochten verlopen grotendeels
over onverharde wegen. Op alle routes
is steeds om de ongeveer 7 km een rust,
verversingspost ingericht. Alle routes
eindigen vervolgens weer bij het MFC in
Klarenbeek en het is de bedoeling dat iedereen voor 18.00 uur weer terug is.
Meer informatie op www.ws78/Kennedymars. Voor de LDW en de Kennedymars
moet vooraf worden ingeschreven als
ook voor de nachttochten. Dit kan alleen
via de website. Voor de nachtafstanden

Ruim 500m2

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

Melenhorst Anek

Rijksstraatweg 167 Twello
Tel. 0571-273951
www.melenhorst-anek.nl
tatie is een bezoek aan een aantal, nog
op een bijzondere manier levende, oude
Veluwenaren.
Rien Mouw maakt u deelgenoot van hun
leven zonder deze mensen bespottelijk
te maken. Hij komt veel bij hen over de
vloer en heeft grote bewondering voor
hun levenswijze. Hij maakt er vaak heel
bijzondere dingen mee.
De avond begint 13 februari om 20.00
uur en vooraf is er koffie en thee. Locatie
Café de Groot in de Vecht. Introducees
zijn welkom.

DE WERELD VAN
KLEIN TWELLO
TWELLO.- Een doel in je leven, gehoord worden, erbij horen, laten zien
dat je bestaat én dat je tot iets in staat bent. Wil niet ieder mens dat?
Ongeacht beperking, ongeacht leeftijd, ongeacht mobiele toestand,
huppelend, rennend, strompelend of rollend. Elk mens wil erkenning
en gezien worden.
stuk dat je opgeknapt hebt. “Ik vond
Sinds 1 december is in het voormalig het in eerste instantie maar een rare
schoolpand De Kleine Wereld, aan de kast en de kleur ook niet zo geweldig,
Maarten Tromplaan, Klein Twello ge- maar nadat ik 1 deurtje had gedaan,
vestigd. Een plek waar verschillende dacht ik: dit kan toch best wat worzorginstanties onder 1 dak samen aan den.” Het is geweldig om te zien dat
het werk gaan. Eén van die zorginstel- dit oude schoolgebouw mag fungeren
lingen is ABC De Cirkel. Een organi- als plek waar mensen graag naar toe
satie die dagbesteding, ambulante gaan omdat ze weer een doel hebben
begeleiding, arbeidstraining en re-in- én voelen, dat als ze niet gaan, ze getegratie biedt aan mensen met Niet mist worden.
Aangeboren Hersenletsel, Autisme en
mensen met Psychosociale Klachten. Een klein groepje mensen is inmiddels
Eigenlijk kan iedereen met een zorg- gestart binnen de dagbesteding op
vraag terecht.
deze plek. Er worden meubels opgeknapt, creatieve creaties ontstaan en
Een tijdje geleden verzorgden we de dit alles wordt verkocht door middel
koffie en thee voor een grote groep van een webshop. Die ook weer als
mensen die binnen het gebouw een middel fungeert om vaardigheden te
presentatie bij woonden. Natuurlijk trainen en je te ontwikkelen. Achter
moet je dan netjes gekleed, in zwarte alle activiteiten die ze bieden zit wel
polo en zo’n mooie zwarte sloof, ach- een gedachte: het trainen van je sociter de koffietafel staan. “Is dat nou ale vaardigheden, leren om netjes te
écht nodig?” “Mijn spijkerbroek en ge- werken, een opdracht volledig af te
kregen blouse fungeert toch ook pri- ronden. Wees welkom om een kijkje
ma?” Het voelde wat onwennig maar te nemen aan de Maarten Tromplaan.
wat leuk als je een compliment krijgt ABC De Cirkel is er op maandag, dinsover wat je doet en vervolgens ook dag en donderdag. De webshop is te
nog geloofd wordt om het meubel- vinden middels: vint.ccvshop.nl

bij elkaar is het maximaal aantal van 350
deelnemers. Wees er dus op tijd bij.
Bent u ook een enthousiaste wandelaar
en lijkt het u ook leuk om eens deel te
nemen, meldt u aan en trek de wandelschoenen aan. Graag tot 22 en 23 maart.
Vanaf 2020 gaat SC Klarenbeek de organisatie van de Kennedymars voor haar
rekening nemen. Hierover zullen wij later informeren.
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NEEM EEN
ERKENDE
MAKELAAR
MEE BIJ DE
AANKOOP VAN

WWW.ECKHUYS.NL

EEN WONING

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

1/2 Krentenbrood / 1/2 rozijnenbrood
Niet alleen lekker bij een broodmaaltijd maar ook gewoon
heerlijk bij een kopje koffie of thee. p/st van €1.95 voor

Vikorn gries broodje

niet alleen in de aanbieding maar zolang de voorraad strekt bij
ieder broodje 3 kuipjes jam. p/st van €1.40 voor

Marmercake

Alweer een heerlijke cake in de aanbieding.
p/st van €4.85 voor

Boterbollen

Lekker malse bolletjes. Zak 6 stuks van €2.16 voor

Korenmout brood

Lekker brood van volkoren tarwe meel, rogge, lijnzaad en
zonnebloempitten. p/st van €2.40 voor

Iedere vrijdag en zaterdag in februari

5 volkoren eierkoeken

Van €2.15 voor

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag
6 februari t/m dinsdag 12 februari
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Voorsternieuws
ZUIVELHOEVE
TWELLO
GENOMINEERD
VOOR BESTE
NEDERLANDSE
KAASSPECIAALZAAK

HOE QUEENSLAND
WORDT GEDRENKT
DOOR EEN ‘ONGEKENDE
MOESSONUITBARSTING’
De noordkust van Queensland bevindt zich midden in een extreme
regenval die de rivier de Ross River bij Townsville heeft gedwongen
om de poorten te openen, wat bijdraagt aan de overstromingen
die al aan de gang zijn.

Hoeveel regen is er gevallen?

Het is nog niet afgelopen, maar Townsville Airport had afgelopen maandag
vanaf 9 uur lokale tijd meer dan één meter regen geregistreerd. Alles bij
elkaar bedroeg dat aantal 1052 millimeter, volgens het Bureau of Meteorology. Het totaal versloeg de voorheen wekelijkse high van januari 1998 van
886 millimeter hoewel die gebeurtenis de “nacht van Noah” omvatte toen
een record dagelijkse telling van 548,8 millimeter.Het is een nat deel van
Australië, weten we, maar de afgelopen week heeft bijna het hele jaargemiddelde van Townsville op 1157,9 millimeter gebracht op een locatie waar
de gegevens teruggaan tot 1940. Met andere woorden, een jaar regen in
een week voor de stad. “Deze gebeurtenis is slechts een weergaloze moessonuitbarsting”, zegt Grace Legge, een ervaren meteoroloog bij de extreme
weerbalie van het bureau, eraan toevoegend dat veel stations waarschijnlijk
meerdaagse records zullen instellen.Naar het westen van Townville klokt
de toepasselijke naam van de Upper Bluewater-site op 2068 millimeter in
de week naar maandagochtend, volgens Weatherzone .

Wat veroorzaakt alle regen?

Het begin van de jaarlijkse noordelijke moesson van Australië kwam pas op
23 januari officieel aan - slechts twee dagen voor het laatst opgetekende,
op 25 januari 1973.De triggerlocatie van het bureau is echter Darwin, en in
andere delen van het noorden was al sprake van moessonregens - niet in
de laatste plaats de regio Cairns, die melding maakte van recordoverstromingen. Daintree Village verzamelde bijvoorbeeld alleen al op 27 januari
405 millimeter.De bestuurder van de grote regenval is diep in de buurt van
Mount Isa, ten zuiden van de Golf van Carpentaria.”Het zit daar gewoon,”
zegt Jonathan Nott, een professor in geowetenschappen op de Cairns-campus van de James Cook University. “Het haalt lucht uit de Koraalzee.”Die
vochtige lucht - van de evenaar - convergeert met zuidoostelijke winden
rond de regio Townsville. “Het produceert gewoon een overvloedige hoeveelheid regen”, zegt professor Nott.De moessonstroom die zich over de
regio uitstrekte, was “zeer stationair”, wat betekent dat de zware regenval
“bijna negen dagen aan de gang was”, zegt Legge.
Bij ons lang niet zoveel regen de komende week, maar het gaat wel wat
zachter worden. Donderdag een afwisseling van zon en wolken bij 8 graden. Vrijdag een kopie van de donderdag dan ook 8 graden als maximum
met zon maar ook wat wolkenvelden. Zaterdag een regenachtige dag met
een temperatuur die in de dubbele cijfers komt 10 graden als maximum.
Zondag zal de ochtend droog verlopen maar de middag geeft regenachtig
weer met dan ook 10 graden als maximum. Voorlopig eerder zacht dan dat
we op winterweer kunnen rekeken.
Mark wolvenne
Terwolde

Voorsternieuws
Opgave van advertenties

Acquisitie

Uitgeverij Voorster Nieuws BV
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H. Troost
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Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL Deventer
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marcroerdink1@hotmail.com

Nog niet zo lang geleden ontving Zuivelhoeve Twello de certificering foodspecialiteitenwinkel. Een jaarlijks terugkerend
ijkmoment, van het vakcentrum, waar de
kwaliteit van de winkel, de ondernemer
en zijn/haar medewerkers wordt vastgesteld. Nu enkele maanden later dingen
Raymond Rolefes en zijn team mee voor
een landelijke titel.

Vaassenseweg 9
7396 NA Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

KLACHTEN
OVER
BEZORGING:

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

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

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

runder gehakt
kipfilet
kogel biefstuk
kippen dijenvlees

€ 5,00
per kilo € 4,50
per kilo €11,50
per kilo € 4,25
per kilo

voor onze overige aanbiedingen en
openingstijden www.muldervlees.nl

De competitie is afgelopen week al van
start gegaan. ‘Heel de winkel is van onder tot boven beoordeeld door een vakjury. Nu we meedingen voor de titel, willen we er uiteraard voor gaan. Heel het
team is zeer gemotiveerd om hoge ogen
te gooien en zo lang mogelijk in de race

te blijven voor de titel. De eerste beoordeling van de vakjury geeft ons in ieder
geval goede moed, maar ik verwacht bij
de andere winkels ook positieve kritieken. Het is in ieder geval weer een mooie
erkenning dat we met het team op de
goede weg zijn’, aldus Raymond.

AAN DE STEGGE TWELLO BOUWT VOOR SLIGRO OP
A1 BEDRIJVENPARK DEVENTER
TWELLO / DEVENTER.- Aan de Stegge
Twello is gestart met de realisatie
van een bezorgservice distributiecentrum voor Sligro. De nieuwbouw
op bedrijvenpark A1 in Deventer zal
20.000 m² beslaan. Het nieuwe distributiecentrum voor Sligro wordt
in juni opgeleverd.

20.000 m² nieuwbouw

In het bedrijfsgebouw worden diverse
ruimten gerealiseerd waaronder een
vriescel van 3.900 m², een koelcel van
1.900 m², opslagruimten voor droge
kruidenierswaren en een gekoelde
multifunctionele expeditie. Het gebouw
wordt daarnaast voorzien van kantoorruimten, de benodigde werkruimten
en overige ruimten ten dienste van het
bedrijfsproces. Aan de voorzijde worden
twee laadkuilen gerealiseerd met 30
docks voor laden en lossen.

BREEAM

De moderne nieuwbouw voor Sligro
wordt voorzien van de nieuwste duurzame technieken. Het gebouw wordt
gasloos gerealiseerd. Verwarming vindt
plaats door middel van restwarmte uit
de koel- en vriesinstallatie. In combinatie
met vele andere duurzame toepassingen en bouwmethodes wordt gestreefd
naar het behalen van een BREEAM Outstanding certificering.

Henk Traanman
Telefoon 06 16 13 60 15

INLEVEREN ADVERTENTIES
VOOR MAANDAG 10.00 UUR
INLEVEREN REDACTIE
VOOR ZONDAG 12.00 UUR

Twello

TWELLO.- Na een tweede positie in
het klassement ‘Beste Zuivelhoeve
van Nederland’, acteert Zuivelhoeve Twello dit jaar op een nog hoger
podium. De speciaalzaak zit bij de
laatste twintig kandidaten voor de
titel ‘Nederlands beste kaasspeciaalzaak 2019’, welke georganiseerd
wordt door Stichting Foodspecialiteiten Nederland.
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CAFÉ
ALLIANCE
FRANÇAISE
REGIO.- Voor liefhebbers van de
Franse taal organiseert Alliance
Française Zutphen op vrijdag 15
februari 2019 tussen 17.00 uur en
19.00 uur alweer voor de tiende
keer een Café Français in het souterrain van Grand Café de Courant,
Houtmarkt 66 te Zutphen. Dé kans
voor alle liefhebbers van de Franse taal om gezellig en informeel,
onder het genot van een drankje,
met elkaar Frans te spreken over
allerlei onderwerpen. Deze middag
is er alle ruimte om elkaar in informele sfeer te ontmoeten en er zijn
genoeg onderwerpen te bedenken
om onder het genot van een drankje over te praten. Toegang is gratis.

BALANS
Aan het begin van een nieuw jaar is het niet ongebruikelijk
de balans op te maken. Ten eerste natuurlijk van het
afgelopen jaar. Letterlijk balansen: wat zijn de
eindvoorraden, wat is de stand van debiteuren en
crediteuren. Kortom: hoe is het gegaan? Maar maakt u
ook weleens de balans op voor uzelf? Persoonlijk?
Dat kan voor uw bedrijf: is er de balans tussen grond en
veestapel. Tussen eigen en vreemd vermogen. Tussen stand
van de financiering en de staat van de gebouwen?
Kijk ook eens naar uw persoonlijke situatie. Is er balans
tussen werk en privé. Tussen uw arbeidsinspanning en wat
u verdient. Tussen wat u uitgeeft en wat er binnen komt?
En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Als u constateert dat er bepaalde zaken niet in balans zijn
-op welk terrein dan ook-, dan is het goed om daar wat aan
te doen. Want gedurende lange tijd uit balans zijn is voor
niemand goed. Boschland accountants en adviseurs wil u
hiermee uiteraard graag helpen. Dat kan ook als ”second
opinion”, om eens het oordeel van een ander te horen.
U kunt ons bellen 0575-461391 of mailen
teamfoodenagri@boschland.nl
En als tot de conclusie komt dat u volledig
in balans bent dan feliciteer ik u van harte!
Boschland
accountants en adviseurs
Herman Vrielink, bedrijfsadviseur

RIBLAPPEN
Van Ierse of Europese herkomst
Per 500 gram

3

99
Kiloprijs 7,98

PANGASIUS- OF HEEKFILET
Naturel of gemarineerd
2 schalen à 260-354 gram

2

e
HALVE
PRIJS*

WAPENAER KAASPLAKKEN

1+1

2 verpakkingen à 175-230 gram

GRATIS*

SLAGERSGEHAKTBAL OF
GEMENGD GEHAKT

JUMBO SPEKREEPJES OF
SPEKBLOKJES

Grootverpakking
Schaal à 800-980 gram

Gerookte of ongerookte spekreepjes of
ongerookte spekblokjes
2 bakjes à 250 gram

4

00

2 VOOR

3

50

KIES & MIX FRUIT

Junami appels zak à 1 kilo
Pitloze rode druiven bak à 500 gram
Blauwe bessen bakje à 125 gram
Mandarijnen net à 1 kilo

3 VOOR

4

50

KIES & MIX GROENTE,
AARDAPPELTJES OF
CHAMPIGNONS

TOMMIES SNACKGROENTEN

3 verpakkingen sperziebonen,
snijbonen of groentemix à 200 gram,
miniworteltjes à 500 gram, aardappelpartjes
Texas BBQ of aardappelblokjes à 600 gram of
kastanjechampignons à 250 gram

3 VOOR

3

00

Tomaatjes, paprika of komkommer
2 emmertjes à 300 of 500 gram
of 10 stuks

2 VOOR

5

00

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 30 januari t/m di 26 februari 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
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DANIËL DE BROUWERSCHOOL ONTVANGT
PREDICAAT EXCELLENTE SCHOOL
WILP.- Een ereboog van ballonnen,
taart én voor alle leerlingen en het
personeel een cadeautje. Het was
vorige week feest op de Daniel de
Brouwerschool. De school vierde
feest omdat zij wederom het predicaat Excellente School heeft ontvangen.
Scholen kunnen zich zelf aanmelden
voor het predicaat, dat door het Ministerie van Onderwijs is ingesteld als onder-

deel van een actieplan om de kwaliteit
van het onderwijs te verhogen. Een onafhankelijke jury heeft de scholen bezocht
en beoordeeld. De jury hanteert criteria
waaraan een excellente school moet
voldoen. Ze hecht aan een excellente onderwijskwaliteit. De jury heeft de scholen
die het predicaat verdienen voorgedragen aan Inspecteur-Generaal van het
Onderwijs. In totaal ontvingen dit jaar 79
scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal

onderwijs het predicaat excellent.
De Daniël de Brouwerschool is trots en
blij dat ze twee van deze predicaten, één
voor het SO en één voor het VSO, hebben ontvangen. De Daniël de Brouwerschool is een Katholieke school voor Zeer
Moeilijk Lerende Kinderen en staat op
Landgoed de Lathmer in Wilp. De school
staat voor weloverwogen onderwijs vanuit zorgvuldigheid en betrokkenheid met
het doel elke leerling excellent voor te
bereiden op zijn of haar toekomst.

AFSCHEID DOMINEE
LIDY PROOYEN SCHUURMAN
TWELLO.- De Dorpskerk in Twello staat deze week in
het teken van het afscheid van ds. Lidy van Prooyen
Schuurman. Lidy is vanaf september 2003 aan de protestantse gemeente van Twello verbonden geweest. Zij
wordt dominee in Harfsen, waar zij op zondag 3 maart
bevestigd zal worden.
Lidy is geboren en getogen in Gouda en volgde de theologiestudie in Utrecht. Haar eerste gemeente was Oostvoorne. Voor
het werk van haar echtgenoot verhuisde het gezin met de twee
dochters naar Zutphen. In Twello, waar net een plek vacant
kwam bij de Dorpskerkgemeente, kreeg men daar al snel lucht
van en er werd een beroep op Lidy uitgebracht. Lidy zegt daarover: ‘Het was het soort toeval, dat ik als een groot geschenk
heb aanvaard, en waarvan ik steeds heb gedacht: het heeft zo
moeten zijn. ’ Vervolgens heeft zij ruim 15 jaar met heel veel
plezier in Twello gewerkt.
In al die jaren heeft zij veel mensen kunnen begeleiden in blijde
en verdrietige omstandigheden. Naast de zondagse kerkdiensten leidde ze huwelijksdiensten en uitvaartdiensten. Zo deelde ze lief en leed. Daarnaast heeft ze altijd fijn samengewerkt
met de collega’s en de kerkenraad, die haar roemen om haar
intensieve pastorale zorg en haar inhoudsvolle en bemoedigende kerkdiensten.

TWEE-WEKELIJKSE COLUMN VAN EEN MOEDER
OVER HET HECTISCHE, HYSTERISCHE EN MEEST
GEWELDIGE LEVEN VAN EEN JONG GEZIN. EN NEEMT
DAARBIJ NIET ALTIJD EEN BLAD VOOR HAAR MOND!

BOODSCHAPPEN
OVERLEVEN
In de natuur is het ook altijd zo’n prachtig gezicht als moeder eend voorop
loopt. En alle jongen volgen. Keurig in een rij. Of het er nou 10 zijn of drie.
Geen een die achter blijft. Geen een die denkt, laten we eens linksaf gaan
in plaats van rechtsaf.
Op school krijgt de juf het ook altijd voor elkaar. Twee keer in de handen
klappen en binnen een paar seconden staat de klas, in tweetallen, in een
keurige rechte rij voor de juf. Ze kunnen naar binnen.
Dan is er bij ons toch wat mis gegaan in de opvoeding.
Ik zet letterlijk één stap in de supermarkt en mijn kroost is nergens meer
te bekennen. Ik kan klappen, roepen, schreeuwen en stampen wat ik wil.
Heeft geen zin.
Als ik eindelijk de jongste telg te pakken heb, en ik deze met enorm veel
tegenzin in het winkelwagentje weet te wurmen is het tijd voor de volgende.
Deze is wat lastiger de ‘pakken’.
Het is toch prettig winkelen als ik
de meiden in een straal van een
paar meter binnen bereik heb laten we maar zeggen.
Madame staat helemaal achterin
de winkel. Kei en kei hard te lachen. Ze staat zelfs krom van het
lachen, en leunt met een handje
op haar knie. En naar mij te wijzen. Heel fijn dit.
Als ik eindelijk bij haar in de buurt
ben begint het spelletje. Tenminste haar spel. En de klanten mogen dit tafereel graag observeren. Twee paar
ouderen blijven zelfs staan kijken. En lachen hard mee. Je ziet ze denken.
- Hoe gaat dat moedertje dit oplossen? - Zelfs de kleine troela in de winkelwagen heeft pret voor tien. Er worden rondjes om de vriesbakken gerend.
Ik zie nog net een klein staartje boven de bakken uit hupsen.
Ik besluit maar om tot tien te tellen. En nog een keer tot tien te tellen. Geduld is een schone zaak laten we maar zeggen.
Na heel veel heen en weer geren is ze moe geworden en komt ze er weer
aan gehuppeld.
Een inwendige zucht van blijdschap. Ik was even bang dat ik hier de hele
middag zou staan. Dat viel dus nog wel mee. ‘Mama dat was leuk!’ En een
ongekend blij meisje kijkt mij aan. Ik geef haar een kus en een knipoog. ‘Fijn
schat.’
‘Weet je wat, je mag mij wel helpen. Heb jij de mandarijnen al gezien?’
Nu begint mijn spel. Eindelijk. En na allerlei taken en zoekopdrachten hebben we de winkelwagen vol. Kunnen we afrekenen en naar huis. Terwijl ik
de tassen vol lekkers naar binnen draag lopen de meiden als eendjes, in een
keurige rij achter mij aan naar binnen. Het kan dus wel!

Ze staat krom van het
lachen en naar mij te
wijzen. Heel fijn dit!

Als één van de laatste activiteiten is Lidy op donderdag 24 januari met een groep gemeenteleden en organist Henk Noordman naar de Bethelkerk in Den Haag gegaan, waar sinds oktober 2018 een doorlopende kerkdienst werd gehouden omdat
er een Armeens gezin dat met uitzetting werd bedreigd, zat
ondergedoken. Lidy heeft samen met de organist ook een aandeel aan die dienst geleverd.
‘Ik heb het werk in de kerk van Twello ervaren als een warm
bad. De meeste indruk maakten de persoonlijke levensverhalen en het vertrouwen om op belangrijke momenten iets
te kunnen betekenen,’ aldus Lidy. ‘Verder heb ik veel plezier
beleefd aan het organiseren van onder andere de doopjurkententoonstelling en de kerkproeverijen. Ik hoop van harte dat
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de kerk een open en uitnodigende plek in Twello in mag blijven
nemen.’
Op vrijdagavond 8 februari is er een informele afscheidsavond
in Irene voor de gemeenteleden en op zondagmiddag 10 februari om 14.30 uur is de officiële afscheidsdienst in de Dorpskerk

KLAVER5 IS ER BIJNA KLAAR VOOR

Suus!
ZWEM- EN POLOCLUB PROTEUS
VRIENDJES- EN
VRIENDINNETJESTRAINING
TWELLO.- Woensdag 13 februari en vrijdag 15 februari organiseert
zwem- en poloclub Proteus een vriendjes- en vriendinnetjestraining
in zwembad De Schaeck in Twello.

DE VECHT.- De spelers van toneelvereniging Klaver5 doen hun uiterste best
om hun nieuwste stuk tot in detail op
de planken te krijgen. Er wordt op dit
moment druk gerepeteerd om al deze
laatste dingen bij elkaar te laten komen.
De regisseur voert de druk nog een beetje op, de souffleur heeft steeds minder
te doen en de geluidsman heeft de geluiden die zorgen voor de special effects
op de juiste momenten bij de acties. Ook
het decor gaat de vormen aannemen

die het behoort te krijgen om u straks
mee te nemen naar de pas aangekochte
boerderij, met achterstallig onderhoud,
van Dorris en Richard. De spelers zijn
inmiddels bijna allemaal voorzien van
de juiste kleding en pruiken. De meubels
worden op dit moment overal vandaan
gehaald om de perfecte sfeer te gaan
scheppen voor “Een verhuizing en andere ongemakken..”, een komedie in drie
bedrijven waar zoals u hierboven leest al
veel werk voor verzet is.

Dit alles wilt u toch zeker niet missen? U
wordt dan ook van harte uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij de voorstellingen is
Welsum op 16 maart of bij zalencentrum
de Groot te De Vecht op 22 en 23 maart.
Wilt u meer informatie over de voortellingen of denkt u erover na om toneel
te gaan spelen of een decor ploeg te ondersteunen belt u dan gerust met Heidy
Berenschot, telnr.: 0612243959 of knoop
op een van deze avonden een gesprek
met spelers of bestuur aan.

Lijkt het je leuk om een keer mee te doen met een zwemtraining of een waterpolotraining? Dat kan! Kom dan op een van onderstaande dagen naar zwembad De Schaeck, dan laten wij je zien hoe leuk onze vereniging is!
Woensdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur kun je meedoen met een zwemtraining. Vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur kun je zelf beleven hoe stoer een
waterpolotraining is.
Uiteraard zijn ook broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en alle andere geïnteresseerden welkom! Wij gaan ervan uit dat je in bezit bent van zwemdiploma A
en B.
Alle deelnemers ontvangen een leuke herinnering na afloop van de training.
De smaak te pakken? Het is altijd mogelijk om vrijblijvend twee keer mee te
doen met de reguliere training.
Proteus biedt voor zowel de jeugd als voor volwassenen diverse trainingen
aan. Het rooster met de trainingstijden kun je vinden op onze website: www.
proteus.nu

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?

 Openbare vergadering gemeenteraad

maandag 11 februari 2019 19.30 uur gemeentehuis Twello

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt
gesproken over:
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 21 januari 2019 [besluit]
 Verslag ronde-tafelgesprekken 28 januari 2019 [besluit]
 Bommenregeling 2018 [besluit]
 Verordening bezwaarschriftencommissie [besluit]
 Benoeming twee leden bezwaarschriftencommissie en vaststelling
vergoeding [besluit]
 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten op meerdere percelen in Twello
[finaal debat en besluit]
 Uitvoering motie: Kamperen van 1 november tot 15 maart mogelijk maken
[finaal debat]
 Beleidsregel Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs
(aangepaste versie) [finaal debat]
 Aftreden leden en opheffing Sportraad Voorst 3.0 [finaal debat]
 Proces woonleefzorgplan en vertrouwen in de gemeente [finaal debat]
 Eerste wijziging begroting 2019 Tribuut [finaal debat; voorhangprocedure]
 Bestuursagenda 2019 – 2023 en Uitgangspunten begroting 2020
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland [finaal debat;
voorhangprocedure]
 Informatiebericht over financiële situatie en beantwoording schriftelijke
vragen over Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland [finaal debat]
 Begrotingswijziging Delta en bedrijfsjaarplan 2019 [finaal debat;
voorhangprocedure]
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk
dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van
behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen
waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt
u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de
raadsvergadering gehouden.

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

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 11 februari 19:30 uur Raadsvergadering
gemeentehuis Twello
maandag 18 maart 19:30 uur
Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 1 april 19:30 uur
Raadsvergadering
gemeentehuis Twello

Informatie
Hebt u vragen? Hiervoor kunt u terecht bij de raadsgriffier, Bernadette Jansen
0571-27 92 17, de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 en de raadsfracties
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 24
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl /
06-53 87 71 61
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl /
06-53 67 85 62
 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 Fractie Suelmann, 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.

trouwen
in voorst

www.voorst.nl

Veteranendag 2019 Apeldoorn

Aanslagbiljet gemeentebelasting

Dit jaar vindt de viering van de Veteranendag plaats op vrijdag 12
april, deze dag is voor de veteranen uit Apeldoorn, Epe en Voorst.
Met dit jaarlijkse evenement bedanken we alle militaire veteranen
voor hun inzet, nu en in het verleden. U kunt deze datum alvast in
de agenda noteren. De uitnodiging ontvangt u in maart.

Vanaf dinsdag 12 februari valt
het aanslagbiljet gemeentebelastingen op de deurmat.
Bent u aangesloten op MijnOverheid, dan ontvangt u het
digitale aanslagbiljet eerder,
namelijk vanaf maandag 11 februari. Het aanslagbiljet wordt
verstuurd door Tribuut, het
belastingcentrum voor alle inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en
Zutphen. Tribuut verzorgt het
opleggen en innen van alle gemeentelijke belastingen voor
deze gemeenten. Evenals de
waardering van onroerende zaken volgens de Wet Waardering

verloren
en

gevonden
voorwerpen
in voorst
www.voorst.nl

Onroerende Zaken (WOZ).

Klopt uw aanslag niet?

MijnTribuut
www.tribuut.nl biedt de mogelijkheid om met DigiD in te loggen op een persoonlijke MijnTribuut pagina. Bijvoorbeeld
om een taxatieverslag op te
vragen, om automatische incasso aan te vragen of stop te
zetten, of om uw rekeningnummer te wijzigen.

Wie denkt dat de WOZ-waarde
of andere zaken op het aanslagbiljet niet kloppen, kan
contact opnemen met medewerkers van Tribuut. Zij beantwoorden vragen en zorgen dat
eventuele onjuistheden, bijvoorbeeld in de vastgestelde
WOZ-waarde, zo snel mogelijk Bereikbaarheid Tribuut
worden hersteld.
Tribuut is van maandag tot en
met donderdag van 08.30–
Formeel bezwaar maken is dan 17.00 uur en op vrijdag van
niet meer nodig. Kijk voor actu- 08.30–12.30 uur telefonisch
ele informatie op www.tribuut. bereikbaar op 055 580 22 22.
nl , hier staan ook de antwoor- Een e-mail stuurt u naar info@
tribuut.nl.
den op veel gestelde vragen.

WOENSDAG 6 februari 2019

voorstwijzer
Voorsternieuws

bekendmakingen
Week 06: 06-02-2019

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

Onderwerp

Status

Nummer

Vergunning verleend*

BW-2019-0011

Meer ruimte voor de bouw van een aantal woningen op
het landgoed

Ontwerp ter inzage van
7 februari t/m 20 maart 2019

NL.IMRO.0285.20265-OW00

Uitbreiden bestaand bedrijfsgebouw

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001583

de Zanden 217 in Teuge

Verbouwen woonboerderij

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0090

Dillestraat 3 in Voorst

Realiseren traverse tussen 2 woningen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1167

Griftstraat 5 in Twello

Verbreden bestaande uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2019-0020

H.W. Iordensweg 55 in Twello

Bouwen overkapping

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0099

Hezeweg (VOO K 497) en
Kruisweg (VOO K 494) in Voorst

Plaatsen 2 toegangspoorten voor erf-/terreinafscheiding

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-1170

Kruizemuntstraat (achter) in Voorst

Kappen 2 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2019-0035

Mercurius 18 in Twello

Uitbreiden woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0101

Middendijk 79N in Nijbroek

Herbouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-1109

Twelloseweg 18 in Terwolde

Vervangen dak en plaatsen dakkapel

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0105

Verdistraat 24 in Twello

Bouwen erker

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0102

Woudweg 1E in Teuge

Afwijken bestemmingsplan

Vergunning verleend*

SXO-2018-0655

Ennestraat 31 in Steenenkamer

Verwijderen asbesthoudend dak en dakbeschot woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0095

Kruisakkerweg 4 in Twello

Verwijderen asbesthoudend garagedak

Melding ontvangen

SXO-2019-0092

Molendwarsstraat 17A in Twello

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0110

Molendwarsstraat 17B in Twello

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0111

Reuvekampsweg 25 in Twello

Verwijderen asbesthoudend dakbeschot en asbesthoudende materialen in direct onderliggende ruimtes van
aanbouw

Melding ontvangen

SXO-2019-0098

Rijksstraatweg 129 in Voorst

Totaal slopen bedrijfswoning en schuren

Melding ontvangen

SXO-2019-0097

Wijkseweg 55 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudend schuurdak en verwijderen
asbesthoudende plaat naast de schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0093

Afsluiten voor alle verkeer op 21 februari 2019 van
13-15 uur tijdens sponsorloop

Besluit genomen*

BW-2019-0011

Hogere waarde dan voorkeurswaarde vaststellen

Ontwerp ter inzage van
7 februari t/m 20 maart 2019

Z-18-02912_2018-44071

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Vaassenseweg 3 in Terwolde

Sponsorloop op 21 februari 2019 van 13-15 uur

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Hoofdweg/Kopermolenweg in Klarenbeek
Milieumelding
Koppelstraat 35 in Twello
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Diverse wegen in Terwolde
Wet geluidhinder
Hoofdweg/Kopermolenweg in Klarenbeek
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester
kan een belanghebbende bezwaar indienen bij het college

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

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

schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht
aan: de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030,

6800 EM Arnhem.
 De balie Vergunningen en
Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Warmetruiendag 15 februari, doe mee en bespaar 6% energie
Voorst doet mee aan de warmetruiendag en zet op 15 februari
in het gemeentehuis en in het
Kulturhus de verwarming lager.
Alle huishoudens en bedrijven
in de gemeente kunnen ook
mee doen door hun verwarming
lager te zetten en een warme
trui aan te trekken.

Gratis warming up

mee?
Op vrijdag 15 februari 2019 is
het nationale warmetruiendag,
de vrolijkste en grootste klimaatactie van Nederland. Door
de verwarming lager te zetten
wordt 6% CO2 en 6% energie
per graad bespaard. Doet u ook

Voorst doet mee
De nationale warmetruiendag is
een jaarlijkse klimaatactie om
samen op een vrolijke manier
energiebesparing in het zonnetje te zetten. De Gemeente

Doet u mee aan de actie? Vraag
dan nu een gratis warming up
aan tijdens de warmetruiendag.
Ondanks een lagere temperatuur, blijft u op deze manier
toch lekker warm. Voorst Actief
on Tour komt langs om 15 minuten een warming up te geven
aan collega’s, gasten, cliënten,
buren of familieleden. Dit is
mogelijk bij uw bedrijf, school,
sportclub of gewoon thuis.
Voorst Actief on Tour organiseert gratis naschoolse sporten beweegactiviteiten voor de
basisschool kinderen in de gemeente Voorst. Op de warmetruiendag komen ze graag bij u.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kijken we of we een

goede planning kunnen maken. uur en start in de hal. Meer inMail uw aanmelding naar duur- formatie:
zaam@voorst.nl en geef aan deschaeck.nl.
waar u Voorst Actief voor de
warming up wilt ontvangen.
Het hele jaar duurzaam
Wilt u het hele jaar uw woning
duurzaam verwarmen? Vraag
Win een warme trui
Als gemeente hopen we op zo een gesprek aan met de energieveel mogelijk deelnemers aan coach. Deze energiecoaches indeze leuke actie. De leukste formeren u, geheel vrijblijvend
truien of andere duurzame ac- en gratis, op het gebied van
ties winnen tijdens de warme- energiebesparing en over subsitruiendag… een warme trui! diemogelijkheden. Gewoon bij u
Deel uw foto op Facebook of thuis aan de keukentafel! Zij kijTwitter met de hashtag #war- ken samen met u naar eventumetruivoorst! Inspiratie is te ele mogelijkheden om uw energierekening te verlagen. Een
vinden op:
afspraak met de energiecoach
warmetruiendag.nl.
maakt u via energierijkvoorst.nl
of 0571-27 99 11.
Rondleiding zwembad
Zwembad De Schaeck geeft
graag een rondleiding om te Ook bedrijven kunnen duurlaten zien hoe dit gebouw ver- zaam verwarmd worden! De
Cleantech
Regio
warmd wordt. Neem een kijk- Energieke
je in de ketelruimte of bij de helpt u hierbij. Zij organiseren
heat pipes en hoor het laatste laagdrempelig en onafhankelijk
nieuws over de duurzaamheids- advies en werken samen met
plannen. Weet u bijvoorbeeld lokale adviseurs. Vraag een gedat het zwembad plannen met sprek aan met de Energieke Clewaterstof heeft? De rondleiding antech Regio via info@ernon.nl
is vrijdag 15 februari om 13.30 of 085- 27 36 328.

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

INTERACTIEF PIANOCONCERT
RUBEN TEKELENBURG
VOORST.- Zondagmiddag 17 februari om 14.30 uur geeft oud-Voorstenaar
Ruben Tekelenburg een pianoconcert in de dorpskerk van Voorst. Dat
wordt geen doorsnee pianoconcert, want behalve de verrassende muziekkeuze, krijgen bezoekers geen programma vooraf. Hij speelt onder meer
werk van Chopin, filmmuziek en eigen composities. Ruben is tot deze keuze
gekomen door onder andere zijn leerlingen te vragen: Wat wil je horen bij
een concert?

Actief luisteren

Hij vertelt bij het concert veel over de
muziek, luisteraars zullen op die manier
actief luisteren en zich afvragen: wat
hoor ik? En hopelijk herkennen ze dan op
het eind -als ze het programma krijgen
uitgereikt- de uitgevoerde stukken. Voor
de beste luisteraar stelt Ruben een bioscoopbon beschikbaar. Het programma is
vrij licht met veel variatie.
Ruben: “Er is niet zoveel verschil tussen
klassiek en popmuziek. En filmmuziek
is bijna altijd klassiek. Ik hoop op deze
manier de bezoekers -ook jongeren – bewust te laten luisteren.”
Ruben treedt regelmatig op bij huisconcerten, in theaters en kerken. Voorgaande jaren werd er een Ben-innconcert
georganiseerd rond de verjaardag ( 14
februari) van zijn jong overleden vader.
Ruben koos daarom voor een concert in
de kerk van Voorst op 17 februari. Toegangskaarten te reserveren via www.
rubentekelenburg.nl. Entree voorverkoop: 10 euro, kinderen t/m 12 jaar 5
euro. In de kerk op 17 februari respectievelijk 12,50 en 7,50 euro.

Piano

Ruben Tekelenburg (1990) nam vanaf
zijn zesde keyboardlessen, maar de interesse voor de piano bleek groter: rond
zijn twaalfde werd het keyboard defini-

tief ingeruild voor de piano.
Hij gaf in 2006 zijn eerste soloconcert en
won in dat jaar de Gulden Jeugd Keper:
een aanmoedigingsprijs voor aanstormend jong talent in de gemeente Voorst.
Vanaf 2008 volgde Ruben de vooropleiding voor het Conservatorium aan de
Leeuwenkuil in Deventer bij Mark van
Hoof. Hij behaalde prijzen bij onder andere het JMCO (2e prijs met Trio Cantares) en het Prinses Christina Concours
(2e prijs regionale finale en een eervolle
vermelding bij de landelijke halve finale).
In 2010 werd hij toegelaten op het ArtEZ
Conservatorium in Zwolle voor de opleiding klassiek piano. Hij heeft vanaf toen
vier jaar les gehad van Sepp Grotenhuis.
Ruben volgde binnen deze opleiding een
compositie-minor en volgde theorievakken van de afdeling Jazz & Pop. Zo heeft
hij zich zowel als muzikant, maar ook als
componist verbreed. In 2014 sloot hij zijn
bachelorfase aan het conservatorium
af met een eindexamenconcert, waar
ook een eigen stuk van Ruben gespeeld
werd. Het concert werd beoordeeld met
een 9.
Hij studeerde verder in de Master bij
pianopedagoog Frank van de Laar. Binnen deze masterstudie heeft Ruben zich
niet alleen verdiept in het pianospel,
maar heeft hij ook het propedeusekoor
van ArtEZ begeleid, koordirectielessen
gevolgd, is hij lid geweest van de Hoge-

www.twitter.com/gemeente_voorst

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.facebook.com/gemeentevoorst
WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

INGEZONDEN
LEDEN CDA VOORST
ROEPEN OP TOT EENHEID
Op 31 januari 2019 hebben de leden van het CDA Voorst zich achter het voorstel van het bestuur geschaard om te onderzoeken of er tot samenwerking met
Margret Suelmann en Arend Jansen kan worden gekomen en zo ja, hoe dat kan
worden vormgegeven qua structuur en in de tijd.
Het bestuur ziet daartoe mogelijkheden en betrokkenen hebben aangegeven in
gesprek te willen gaan.
Een eerste stap is om met Margret en Arend procesafspraken te maken. Daarna
komen inhoudelijke aspecten aan de orde.
Voorzitter Jaap Borst zei na de ledenvergadering: ‘’De steun van de CDA-leden
om in gesprek te gaan met Margret en Arend is een belangrijk signaal. Omdat
samenwerken mensenwerk is, wordt in ieder geval voldoende tijd genomen om
te bezien hoe tot werkbare afspraken kan worden gekomen.’’
Bestuur CDA Voorst

schoolraad van ArtEZ, heeft hij een festival georganiseerd en met talloze medestudenten samengewerkt. Ruben heeft
zijn masteropleiding in 2016 afgesloten
met een eindexamenconcert, dat ook
met een 9 werd beoordeeld.
Kortom: Ruben heeft zich ontwikkeld tot
een breed georiënteerd musicus met
uiteenlopende kwaliteiten. Hij werkte
en werkt samen met o.a. het DoelenEnsemble, het Horizonkwartet, Zangstudio Op Tilt, EVA Vocaal Ensemble en het
Amersfoorts Kamerkoor. Hij trad ook
op tijdens het World Minimal Music Festival in Amsterdam.
Ook geeft Ruben pianoles in Deventer
(Muziekstudiomerel), in Dieverbrug (Muziekcentrum Westerveld) en is hij als docent Harmonie aan de Piano werkzaam
bij het ArtEZ Conservatorium in Zwolle.

Groothandel in
en staal
bouwmaterialen

Kees
Bouwmeester B.V.
Vaassen

Tel. 0578 - 572797

www.KBouwmeester.nl
Voorraadhouder van:

- Diverse soorten houten plaatmateriaal

- Big bags en zakgoed van:

- Kalkzandstenen en -blokken

- Osb plaat

- metsel (vloer)zand

- Gevelstenen

- Underlayment plaat

- hoogzand

- Div. soorten cement

- Panlatten

- zand / grind

- Isolatie - vloer - spouw - dak

- Steigerplanken

- Golfplaat ABC vrij

- Diverse soorten bouwstaal matten

- Tegel lijmen

- Lichtplaat voor golf- en damwandplaat

- Bouwstaal staven

- Voegmiddelen

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

- Draadstaal matten

- Diverse soorten tuinhout

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

- grind

(Onbehandeld en gegalvaniseerd)

Diverse bewerkingen:

- Panelen in diverse diktes en kleuren

- Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

- Bevestigings materialen

- Stripstaal

- Zaag straat / boren / lassen

- Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

- Buis- en kokerprofiel

- Knip- en zetbank tot 3,05 meter

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

- Constructie werkzaamheden

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

Voorsternieuws
LEKKER LUISTEREN NAAR
KOWET BIER GAMES
LIEFDESVERHALEN IN HET SCHRIJVERSCAFÉ
VAN KALVERLIEFDE
MET SV TERWOLDE
TOT EIGENLIEFDE
WOENSDAG 6 februari 2019
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TWELLO.- Het maandelijkse schrijverscafé van de Kunstkring aan de Dorpsstraat 11 A in Twello is vrijdag 15 februari. Na de inloop (door de galerie) om
15.30 uur zullen de schrijvers om 16.00 uur starten met het voordragen van
hun verhalen voor elkaar en voor publiek. Deze keer zal Resi Tichelaar, een
van de vaste schrijvers van de twaalfkoppige schrijversgroep bij de Kunstkring de introductie over De Liefde verzorgen.
Resi is een gepassioneerde en spiritueel ingestelde vrouw die kunstzinnig
aangelegd is. Dit uit zich onder meer in
fotografie, keramiek maken en schrijven. Ze heeft evenals velen van ons haar
voetstappen achtergelaten op het liefdespad. En dus heeft ze minder goede,
maar ook mooie ervaringen op dit gebied. Daarom heeft ze het een en andere
voor het luisterend publiek op een rijtje
gezet. Zo gaat ze in op de vele soorten
liefde die we kunnen onderscheiden en
op alternatieve manieren van liefde geven: ‘Liefde is zo groot en soms met geen
pen te beschrijven,’ aldus Resi. Maar Resi
geeft ook een enkele tip hoe het anders
kan.
Kwisje dat bij Kowet Bier Games met sv Terwolde 2
TERWOLDE.- Het team van sv Terwolde 2 heeft weer een nieuw spelletje
ontwikkeld. Wat houdt het in?
Op een thuiswedstrijddag van Go Ahead
Eagles worden jij en je teamgenoten om
17.30 uur ontvangen voor een avond
vol vertier, versnaperingen én natuurlijk
voetbal. Je neemt gedurende de avond
met je team deel aan de onderdelen
van de Kowet Bier Games: 1) Atje trap
(gatendoek); 2) Vatje kop (overkoppen);
3) Kwisje dat? (voetbalquiz); 4) Toto Kowet (voetbaltoto). Tijdens de spelonderdelen zijn punten en extra consumptiemunten te verdienen voor de Kowet
Bier Games Ranglijst. Het team dat aan
het einde van het seizoen deze ranglijst

aanvoert mag, na afloop van seizoen
voor de hoofdmacht van Go Ahead
Eagles, een (competitie)wedstrijd spelen in De Adelaarshorst!
Afgelopen vrijdag voorafgaand aan de
wedstrijd Go Ahead Eagles - Almere City
FC heeft het 2e elftal van de sv Terwolde
aan de Kowet Bier Games meegedaan.
Het werd in de media het perfecte teamuitje genoemd en we mogen bevestigen
dat deelname aan de Kower Bier Games
meer dan de moeite waard is. Het team
+ staf werd dus om 17.30 uur ontvangen
in het, misschien wel mooiste stadion
van Nederland “De Adelaarshorst”. De
games werden vlot afgewerkt zodat er

ook nog tijd overbleef voor het nuttigen van het naamgevende gerstennat.
Na controle door de organisatie of alle
deelnemers wel 18 jaar of ouder waren
ging het los. De blikjes waren in no time
leeg maar geen probleem, immers ze
hadden meer dan genoeg consumptiemunten gekregen. Dus met z’n allen naar
het supportershome van de Eagles. Het
home begon al aardig vol te lopen met
Eagles fans dus hoefden ze niet langer
alleen te drinken en feest te vieren.
Als klap op de vuurpijl nog even de wedstrijd meepakken en een leuke wedstrijd
gezien waarbij de drie punten terecht in
Deventer bleven.

LEZING DOOR BRAM MOERLAND
EEN TIJDSCAPSULE VERTELT
TWELLO.- Werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello organiseert 17 februari in De Dorpskerk in Twello (Dorpsstraat 10) in samenwerking met Bram
Moerland de lezing ‘Een tijdscapsule vertelt’. Het begint om 14.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur en de entree is € 6,50.
Zoals al door sommigen opgemerkt is, is
Bram Moerland door gezondheidsredenen een tijdlang niet actief geweest op
Facebook. Vorig voorjaar heeft hij zelfs
noodgedwongen alle geplande lezingen
en cursussen af moeten zeggen. Moerland gaat het toch weer proberen. Zo
heeft hij de uitnodiging van werkgroep
Bezinning & Inspiratie Twello aangenomen.
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen
en om teleurstelling te voorkomen is
het belangrijk dat u zich aanmeldt via dit
mailadres: bi.twello@gmail.com

Een tijdscapsule vertelt -over
de Nag Hammadi geschriften-

In 1945 vond een boer in zijn land in het
Egyptische plaatsje Nag Hammadi een
kruik met daarin een aantal bijzondere
geschriften. Onder andere het Thomasevangelie en het evangelie van Maria
Magdalena.
Monniken hebben deze geschriften in
de vierde eeuw verstopt in een kruik en
begraven. Deze teksten werden destijds
door de kerk verboden en hadden vernietigd moeten worden. Uit die terug
gevonden teksten komt een heel andere
Jezus en een heel andere visie op de
mens tevoorschijn dan die we kennen
uit het kerkelijke christendom. Bram
Moerland gaat een tip van de sluier oplichten over deze bijzondere tijdscapsule. Stap voor stap zal hij de zogenaamde

Toch lezen de schrijvers en dichters
op vrijdag 15 februari vanaf 16.00 uur
onze verhalen over
de liefde voor. ‘Moederliefde, vaderliefde
(hoor je minder vaak),
broederliefde (hoor
je vaker dan zusterliefde). Wat te denken
van de onbegrensde
liefde, onvoorwaardelijke liefde, voorwaardelijke liefde (is
dat wel liefde?), of
dierenliefde. Iedereen kent ook de kalverliefde,
geheime
liefde,
onmogelijke
liefde, verboden liefde (hoe kun je liefde
nou verbieden?), en
zelfs de onbaatzuchtige liefde. Maar ook
de erotische liefde,

D-day
Wij bestaan 60 jaar en dat is een feestje
waard. We willen belangstellenden de
gelegenheid geven dit met ons te vieren
en wel op zaterdag 6 april van
13.00 - 19.00 uur bij Skydeck in Teuge.

“geheime woorden” behandelen. Het
blijkt dat termen als “kind – leven – dood
– opstanding – blindheid” in de gnostiek
een heel eigen symbolische betekenis
hebben. Deze moet je kennen om de
teksten goed te verstaan. Hij gaat ons
daarmee wijzer maken in de wereld van
de gnostiek, en daarvan een betekenis
tonen die verbazend modern aandoet.
Die betekenis wordt kort samengevat in
een oproep uit een van de teruggevonden teksten “Mens sta op en herinner
jezelf”.
De werkgroep is blij met de overweldigende belangstelling voor de lezing van
Bram Moerland.
U bent van harte welkom op zondagmiddag 17 februari in de Dorpskerk,
Dorpsstraat 10 Twello.

eigenliefde, romantische liefde en niet
te vergeten… de platonische liefde passeren de revue! Dan is er ook nog de universele liefde,’ aldus Resi.
We laten ons nou eenmaal vaak verleiden door passie, emoties en invloeden
van buitenaf. Hierdoor gaan we niet altijd verstandig met grenzen in de liefde
om. Waar moeten we ons dan nog aan
vasthouden? In ieder geval geeft ‘De
Liefde’ een ieder genoeg stof om over te
schrijven en te dichten en heeft Resi misschien een oplossing?
Wilt u ook iets voordragen? Neem dan
tevoren even contact op met Lis (lisvandergeer@hotmail.com)

wanneer:

ZATERDAG

6 APRIL
waar:

Skydeck

Teuge

Binnenkort kunnen jullie meer informatie
verwachten over dit evenement.
Het belooft een leuke, innovatieve
en duurzame dag te worden voor
jong en oud!

Save the date!
Binnenkort meer informatie.

wie zijn er bij:

ANDRÉ KUIPERS
NUON SOLAR
TEAM

JOHNWIJNBERGEN.NL
KUNSTSTOF BAKKEN EN PALLETS
Nieuw en gebruikt

Koppelstraat 46 • 7391 AK Twello
(0571) 27 39 47 • info@johnwijnbergen.nl

Wij fel

AUTOSCHAD
DE W
MET DE NIEU

auto

schade?

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

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

SPECIALISTEN IN RAMEN,
DEUREN EN SCHUIFPUIEN

Koppelstraat

liciteren

DEBEDRIJF
WILDE
UWE LOCATIE

Elektra installaties
CV installaties
Gas/Water/Sanitair

Bouwbedrijf Koerkamp gaat
voor Kwaliteit en Vakmanschap

Data installaties
Inspectie - Rapportage

 NIEUWBOUW

Advies – Begeleiding

HAMU totaalinstallateur
V.O.F.
Service - Onderhoud
Jan WillemKoppelstraat
Hartgers
12totaalinstallateur
Twello V.O.F.
HAMU
jwhartgers@hamutwello.nl
Kruisakkerweg 10
7391 GA Twello
Stefan Mulder www.hamutwello.nl

 AAN- EN VERBOUW

DakDak- en zinkwerken

 RESTAURATIE
 BADKAMERS

06-22368297

smulder@hamutwello.nl

06-52403850

 MACHINAAL TIMMERWERK

www.hamutwello.nl

Koppelstraat 35, 7391 AK Twello | (0571) 270049
www.koerkamp.nl | info@koerkamp.nl

Weteringstraat 10
7391 TX Twello
www.verheul-transport.nl






Lasersnijden
Ponsen
Kanten
Lassen

www.wemerman.nl
Koppelstraat 15, 7391 AK Twello

49 in Twello

JOIN THE CLUB
Gezelliger kan niet, slanker wel!
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De grootste en beste club van Nederland!
Terwijl je ontspannen ligt, is ons apparaat heel
hard aan het werk om jouw lichaam slanker en
strakker te maken.
De meeste klanten komen 1x per week om vet weg
te halen en tegelijkertijd hun spieren te laten
trainen.

Het resultaat?

Een prachtig slanker en strakker lijf. Als bonus:
Veel minder cellulite en veel energie!

NIEUW
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WAT/HOE/KOSTEN?
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SCHRIJFWORKSHOPS IN FEBRUARI EN MAART BIJ KUNSTKRING

VAN AUTOBIOGRAFISCH NAAR FICTIE
VOOR EEN LICHTER LEVEN

PAGINA 21

INGEZONDEN

VAN BOOMGAARD NAAR
NATUURLIJK! VOEDSELBOSJE
In de nazomer las ik voor het
eerst over een voedselbos. Interessant… misschien iets voor
ons? We hebben een stukje
boomgaard, waar het gras en
de heg half dood zijn, de bomen geven steeds minder fruit.
Tijd voor een voedselbosje?
Het zou een mooie aanvulling
zijn voor NATUURLIJK! eten en
bewegen. Het enthousiasme
wordt steeds groter! Een duurzaam,
onderhoudsarm
en
vruchtbaar voedselbos(je) met
grote diversiteit aan vaste planten (en dieren). Klinkt best goed, toch?

Bomen en planten

Er komen vruchtenbomen, bessenstruiken, klimmers, (on)kruiden, bodembedekkers, wortelplanten, die elkaar gaan versterken. Elke vaste plant heeft
meerder functies in het systeem. De boom geeft vruchten en schaduw, sommige planten kunnen stikstof uit de lucht binden en zijn prachtig om te zien,
andere halen mineralen en water diep uit de grond, en/of bedekken de bodem
tegen uitdroging.

Dieren

Naast vaste planten is er ook ruimte voor schimmels, bacteriën, wormen, die
het bodemleven gezond gaan maken en houden. Maar ook insecten, vlinders,
vogels, egels en andere dieren zijn welkom in het bosje. Ook zij hebben allemaal meerdere functies in het bosje. Bestuiven, bemesten, grond los woelen,
engerlingen (onze grootste plaag in de tuin) eten, eieren leggen, maar ze mogen ook oogsten (in onze moestuin mogen ze dat niet!)

Kringloop
TWELLO.- De derde week van februari start het eerste deel van een 2-delige nieuwe schrijfworkshop ‘Van Autobio naar Fictie’ onder het dak van de
Kunstkring. Je leert een verhaal te schrijven op basis van een eigen levensfragment. Deze eerste les is op woensdag 20 februari van 19.00 tot 21.30 in
het galeriecafé van De Statenhoed aan de Dorpsstraat 11A.
De tweede les is op dezelfde tijd op 6
maart. Inschrijving is tot 12 februari mogelijk. Daarnaast is er elke maand een
themaworkshop waar mensen zich uiterlijk een weekje tevoren voor kunnen
opgeven.
De cursus van ‘Autobio naar Fictie’ is
bedoeld om schrijfliefhebbers hun eerste stappen op het pad van de fictie te
laten zetten. Creatief schrijven, zoals in
de andere workshops is om lekker los te
komen en in je schrijfflow te raken. Deze
cursus gaat echter een stapje verder en
levert uiteindelijk een kort verhaal of

boekfragment op.
De laatste twee jaar weten steeds meer
mensen hun weg naar de schrijfworkshops bij de Kunstkring te vinden. Workshopbegeleider Lis van der Geer noemt
het een kunstenaars rendez-vous met jezelf. Mensen zouden zich vaker moeten
afvragen wat ze nu werkelijk voor zichzelf doen op creatief gebied. Als ze het
vrije schrijven eenmaal ervaren, voelt dit
als pure verwennerij. Onderzoeken (o.a.
U.v.T.) wijzen uit dat schrijven mensen
mentaal sterker maakt.
De tweedelige cursus (€ 50, -) is voor be-

langstellenden die uiteindelijk naar een
verhaal met kop en staart willen schrijven. In de maandelijkse workshop kan
men ontspannen meeschrijven op het
thema van de avond met inspirerende
oefeningen en vooral het kritiekduiveltje
overwinnen!
Ook voor de losse maandelijkse workshops (€15, - inclusief koffie of thee) is
aanmelding vereist. Zie website www.
lisvandergeer.com.
Locatie: Gebouw aan de Dorpsstraat 11
A te Twello, maar ingang en bel achterkant OKV. Informatie, data en agenda op
de website www.lisvandergeer.com onder agenda en www.kunstkringvoorst.
nl . Aanmelden via contactformulier op
de website http://www.lisvandergeer.
com/contact/ o.v.v. van naam, adres en
telefoon.

Geen kunstmest, niet spitten, geen onkruid wieden, maar mulchen ……het is
wel even een andere kijk op tuinieren, dan we gewend zijn. Een composthoop
maken, want dat is weer de voeding voor het voedselbos. Niet de planten water
geven en bemesten, maar zorgen voor een goede bodem is het motto. Planten
blijven dan vanzelf goed groeien, bloeien en vruchten geven. Het lijkt een gesloten kringloop, al gaat een “composttoilet” ons net een stapje te ver.

Wat te doen?

Onderhoudsarm en een grotere opbrengst per vierkante meter, dan een
moestuin of een boerenakker. Dat klinkt toch bijna te mooi om waar te zijn?!
Maar ja, voor het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Ik besluit een cursus “permacultuur” te volgen en geeft mezelf een jaar de tijd om te
observeren (wind, water, bodem, zon) in elk seizoen. Ondertussen het bodemleven verbeteren, ontwerpen, een beplantingsplan maken, zodat we over een
jaar kunnen aanplanten.

Delen

Naast duurzame voedselproductie, is “delen” onderdeel van de permacultuur.
Door deze blog zal ik mijn kennis en ervaring met jullie delen. Hopelijk plukken
velen daar over een tijd de vruchten van!
Karin Linthorst
NATUURLIJK!
eten en bewegen

DE GELE VERHALENBUS OP
OUD PAPIER
DE KLEINE WERELD
TWELLO.- In het kader van de Nationale
voorleesdagen is de Gele Verhalenbus
naar De Kleine Wereld gereden. Alle kinderen van groep 1-2-3 mochten in kleine
groepjes in de bus. Eenmaal binnen
raakten ze betoverd door de prachtige
verhalen. Voorgelezen worden en kijken
naar de illustraties is voor ieder kind een
belevenis.

WELSUM.- Op de volgende zaterdagen is er weer papier-inzameling door de
sportvereniging en zangvereniging Harmonie Welsum.
Zaterdag 2 maart, 4 mei (papier en ijzer), 6 juli, 5 oktober en 7 december.

MET LIEFDE

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

“het liefst run ik met liefde een bedrijf,
maar liefde bedrijven is ook goed”

heeft, die we graag benutten. We
hebben “ Roots-effect “ van L’anza
gebruikt in de aanzet om het haar
meer volume te geven. Om dit nog
extra te ondersteunen masseren we
“ Texture cream” in de punten. Voor
de ﬁnishing touch hebben we de “
Airpaste” gebruikt. Voor Greet een
heerlijk, makkelijk kapsel met een
klasse uitstraling.

Model: Greet van Zeist
Leeftijd: 57 jaar
Kapper: Jaqueline, Frendz
Visagie: Margje, Skynz
Kleding: Yvonne, Susskind

WINTERFESTIVAL

Frendz (Jaqueline):
Greet kwam binnen met een blond
kapsel waarin een forse uitgroei
zichtbaar was. We hebben er een
kort model van gemaakt met mooie
vrouwelijk vormen. Haar aanzet
hebben we gekleurd met een warme
beige bruintint en met dezelfde tint
hebben we lowlights aangebracht
om zo kleur-nuances te creëren.
We hebben het haar natuurlijk
gestyled omdat ze slag van zichzelf

Susskind (Yvonne):
Dat een mooie jeans voor elke
leeftijd is laat Greet hier wel zien. Ze
draagt een Rosner broek met stretch
die een zeer comfortabele pasvorm
heeft. Daarop een lichtblauw basis
shirt met korte mouw, de halslijn
is afgewerkt met een kleine roes.
Daaroverheen een beige overslag.
Het gebloemde Susskind vest
met de kleuren blauw-beige-grijs
en groen van 100% katoen staat
prachtig bij de nieuwe haarkleur.
“Susskind “ de mode die zo makkelijk
in vele laagjes te combineren is.
Skynz (Margje):
Voor de basis hebben we een BBcream gekozen, afgewerkt met
een matterend poeder. Met een
rood-rose kleurige blush brengen
we kleur aan op de huid. Om haar
licht-blauwe ogen mooi uit te laten
komen hebben we de contrastkleur groen in verschillende tinten
aangebracht. Als lipstick kozen
we eveneens een rose -rode kleur
zodat de kleur goed afgestemd is
bij haar blush.

WOMENS JEANS AND BASICS

STYLE TIME

demonstratie Ice carving
Inloop vanaf
13:00 uur
met een
hapje en een
drankje

STATIONSSTRAAT 13A - TWELLO

WOENSDAG 6 februari 2019

Voorsternieuws

Van toen en dichtbij

EEN NIEUWE LENTE . . . EEN NIEUW GELUK (4)
Door Theo Küpers.
Natuurlijk heeft Dora, als dit haar
gevraagd wordt, geen bezwaren en
zo wordt de oudste dochter van de
boer, die op “de Crummeler” vlakbij
de Boombos woont met zijn gezin,
de nieuwe kokkin van kasteel Duystervoorde. Deze boerderij is ook
eigendom van het kasteel en ligt
honderd meter rechts van de Duystervoorder Allée, zoals men destijds de laan noemde.
Natuurlijk wordt een van de dienstmeisjes nu de echte hulp van Dora
en is er weer plaats voor een nieuw
hulpje voor het afstoffen, koper
poetsen en afwassen. Pater Ansfridus die ook op de hoogte is, stelt
voor om Hanneke, de jongste dochter van boer Smalte, te nemen. Het
gezin van boer Smalte bewoont
“Het Kuipershuis”, gelegen op het
Moolevelt. Deze boerderij behoort
ook tot het kasteel. En zo is weer
een aantal mensen tevreden.

Het jaar 1753

Het is een heerlijke zomeravond en
veel mensen vinden dat het na gedane arbeid zoet rusten is. Zo ook
Jasper en Mirjam van de molen.
Ondanks het al laat is, gunnen zij
zich nog even de tijd om, voor het
Muldershuis gezeten, te genieten
van de late avondzon die in een
rode gloed achter de molen wegzinkt. Jasper rookt zijn pijp en geniet ervan grote rookwolken uit te
blazen. Mirjam zit nog te breien aan
een sok voor David, want het is toch
een bekend gezegde: Een vrouwenhand en een paardetand mogen
niet stilstaan. En de jongens zijn zo
sleets aan sokken doordat ze altijd
op klompen lopen.
En terwijl de breipennen ijverig tikken, mijmert ze over haar vijftal kin-
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geboortekaartjes
ft te zijn!
Omdat service niks bijzonders hoe
Stationsstraat 17 Twello
Tel. 0571 27 61 91
info@printandmore.nu
www.printandmore.nu

#HOEDAN? #ZODUS
Kopieën
tot A0

GEMEENTE VOORST.- Grote kans dat je afgelopen weken een #Hoedan? poster tegenkwam. Deze posters horen bij de nieuwe campagne van Voorst
onder de Loep. Inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke
Drukwerkkomen in actie. Ze willen onze gemeente nog gezonder, hechorganisaties
ter en bruisender maken. Hoe ze dat doen? #zodus! Op de website www.
zodus.nu zie je wat er nu al gebeurt. En je kunt je eigen actie starten.

#Hoedan?

deren, dat in de loop der jaren geboren
is. David is een behoorlijk uit de kluiten
gewassen knaap van bijna veertien jaar
en werkt al een jaar bij de koekfabriek
van Bussink in Deventer. Hij maakt lange dagen, want hij moet lopen naar zijn
werk. ‘n Enkele keer, wanneer het erg
slecht weer is, gaat hij met de postkoets
mee. Niet te vaak, doordat dit een deel
van zijn kostbare loon kost. Hun dochter Maria is nog maar pas van school
af en gaat binnenkort als keukenhulpje
werken op het Hunderen. Zo zijn er al
twee aan het verdienen en dat komt
goed uit, want het bestaan van een molenaar is niet erg royaal. De overige drie
gaan nog naar de school aan de Duystervoorder Allée, die in stand wordt
gehouden door heer van Stepraedt en
waar heel veel katholieke kinderen uit
de wijde omgeving naar toe gaan. Zoon
Maarten is de belhamel van de klas;
poortknecht Maarten van het kasteel is
zijn grote favoriet, dat komt doordat hij
hem mag helpen bij allerlei kleine klusjes. Ook is grote Maarten zijn peetoom
en dat verklaart alles.

Al mijmerend over de tweeling
die gisteren jarig was en alweer
zes jaar geworden is, worden Mirjams oogleden zwaar, zij begint te
knikkebollen en valt in slaap. Haar
breiwerk is op de grond gevallen.
Jasper ziet het, klopt zijn pijp uit en
pakt haar handen vast. “Wat dacht
je vrouwke, zullen we maar binnen
gaan slapen, ik ben er ook aan toe.
Morgen is het weer vroeg dag.” Mirjam wordt wakker, kijkt hem eerst
wat duf aan en glimlacht. “Natuurlijk, mijn sterke man, met jou wil
ik nog best naar bed.” Ze nemen
de oude keukenstoelen mee naar
binnen en dan duurt het niet lang
meer of ze slapen, heel dicht bij elkaar, in de beddekast. Intussen is
de wolkenloze hemel bezaaid met
duizenden sterren.
(Volgende week verder).
Duystervoorder Allée
ofwel de Kerklaan.

SPETTEREND LETTERFEEST OP DE WINGERD

Zwemvereniging Proteus organiseert
Gelegenheids
familiezwemmen. Ouders van jonge kinderen kunnen nu zelf sporten terwijl hunkaarten
kinderen zwemles hebben. Dan blijft iedereen fit. In Wilp maakt het dorp een
welkomstpakket voor nieuwe inwoners.
Zodat zij zich eerder thuis voelen.
Het zijn nog maar twee van de 126 acties die al door 72 mensen zijn gestart.
Het doel van Voorst onder de Loep is
Nietbruisende
alleen voor uw familiedrukwerk,
, maar
voor al uw
print-, kopieerk
kopie
pieer
i er- en
een
samenleving
waarin
bedrukwerk, zowel zakelijk als privé.
woners gezond en ontspannen leven en
Openingstijden:
voor elkaar klaarstaan.
Om dat te bereit/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
ken willen ze maandag
problemen
niet oplossen, bibliotheek in Twello organiseert een zozaterdag
10.00 - 13.00 uur
maar voorkomen. Inwoners, verenigin- merschool. De leukste plek voor nieuwsgen, ondernemers,
maatschappelijke
gierige jeugd. Waar nieuwe Nederlandse
Stationsstraat
17 • 7391 EG Twello
0571gemeente
27 61 91 • info@printandmore.nu
organisaties Ten
komen in kinderen op een speelse manier de taal
www.printandmore.nu
actie. Iedereen
kan iets bijdragen. Sa- leren en bijhouden. Zo dus.
men of op je eigen manier. En dit is nog
maar het begin. Op zodus.nu vind je Heb je een goed idee of heb je
een overzicht van de acties en het laat- een vraag?
ste nieuws.
Kom ook in actie! Het team #zodus staat
voor je klaar.
Zo dus: samen in actie
Het team denkt met je mee over je actie.
Zo wil Kringloop Twello moestuinen en Het team ondersteunt je met de commueen pluktuin met fruitbomen maken nicatie over je actie. En het team helpt je,
voor kinderen van basisscholen. Kin- als dat nodig is, met je zoektocht naar geld.
deren leren daar wat gezond eten is en De thuisbasis van team #zodus is Klein
hoe het groeit. Stichting Zorg om Boeren Twello, Maarten Tromplaan 2 in Twello.
en Tuinders signaleert en ondersteunt Iedere week werkt het team in één van
boeren die het even niet zien zitten. De de dorpen in de gemeente Voorst.

ODINE REALISEERT DROOM MET
HAAR EIGEN SCHOONHEIDSSALON
TWELLO.- Begin januari was het dan eindelijk zo ver. Salon Odine Maakt je
Mooi opende haar deuren. Een schoonheidssalon met visagie waar tijd is
voor je huid én voor jezelf.

Na 15 jaar ervaring te hebben opgedaan in de beautybranche start Odine de Bruine
vol enthousiasme haar eigen zaak aan de Offenbachstraat in Twello. In deze sfeervolle schoonheidssalon biedt Odine een moment van rust. Een plek waar huidverbetering en ontspanning samen gaan. Trouwplannen of een feestje? Voor een mooie
feestlook kan je ook bij Odine terecht. www.odinemaaktjemooi.nl

TWELLO.- De leerlingen van groep 3 van
basisschool De Wingerd kennen alle letters. En dat mag iedereen weten. In de
gymzaal organiseerden ze vorige week
maandag een spetterend letterfeest. ’s
Morgens deden de leerlingen een speurtocht door de hele school. En mochten

ze met letters van chips woorden maken. En had je een woord gemaakt? Dan
mocht je de letters daarna lekker opeten.
’s Middags was het tijd voor het grote letterfeest. Moeders, vaders, opa’s, oma’s,
broertjes en zusjes… iedereen wachtte
vol spanning naast de rode loper op de

toppers van groep 3. Daar kwamen ze
een voor een, met een eigen gemaakte
‘graduation cap’ op hun hoofd en een
medaille om hun nek. Daarna zongen ze
een eigen gemaakt liedje om het publiek
te laten horen welke woorden je allemaal kunt maken met de letters van het

alfabet. Na het lied maakten de leerlingen onder luid applaus een mooie buiging en gingen ze met hun letterdiploma
op zak naar huis.

Bakkers in spe

De bakkerij van de Jumbo was laatst het
decor van een leuke praktijkles. Leerlingen van groep 1 van basisschool De Wingerd gingen bij de bakkerij op bezoek.
Om te leren hoe brood gemaakt wordt,

wat er allemaal in zit en natuurlijk vooral
om zelf deeg te kneden en rollen. De
bakker van de Jumbo leidde de kinderen
rond, liet ze de kneedmachine zien. En
natuurlijk de oven waar per dag honderden broden en bolletjes gebakken worden. De kinderen zagen hoe de broden
met een grote ‘spatel’ uit de oven werden gehaald. Het leukste van de praktijkles: ze mochten zelf deeg maken, kneden
en bolletjes bakken.
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FEEST BIJ VERNIEUWDE ETOS TWELLO
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Ondernemer Monique Lubberts (uiterst rechts) en haar team

Met oog op Valentijnsdag heeft de winkel een bijzondere activiteit. Wie op de
openingsdag eau de toilette of parfum
koopt, mag gratis een tekst op het flesje
laten graveren. In de openingsweek krijgen klanten zolang de voorraad strekt bij
besteding van 5 euro een product van

KORENCONCERT
IN APELDOORN
APELDOORN.- Op zaterdag 9 februari 2019 geven de koren Choir4Hope uit
Barneveld onder leiding van Peter Overduin en het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor onder leiding van Jacob Schenk
een gezamenlijk korenconcert in de Mariakerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn.
Het belooft een zeer afwisselende avond
te worden waarin ook plaats is voor samenzang van bekende liederen.
Verder werken aan deze avond mee de
sopraan Annelies Schep, de pianist Gezinus Veldman en de organist André de
Jager.

het Etos eigen merk; bij 15 euro een big
shopper. Op zaterdag 9 februari organiseert de Etos in Twello een beautyevenement. Een visagist geeft dan persoonlijk
advies en verzorgt make overs. Op de Facebookpagina van de winkel (www.facebook.com/etosmonique) staat meer informatie over alle openingsfestiviteiten.

Inspiratie

De vernieuwde Etos is ruim van opzet
en heeft een eigentijdse, stijlvolle uitstraling. Je vindt er altijd inspiratie voor
een nieuwe look. Op de beautyafdeling
hangen overal tips en er zijn twee visagietafels waar klanten zelf een product
kunnen testen. “We laten ook graag via
een snelle touch up zien hoe je zelf een
nieuwe look kunt toepassen”, vertelt Monique Lubberts. Behalve beauty, geuren
en persoonlijke verzorging verkoopt de
winkel gezondheidsproducten, cadeauartikelen en van alles voor de baby. Voor
elke portemonnee is er een uitgebreide
keuze. “Natuurlijk pakken we elke aankoop desgewenst feestelijk in.”

Over Etos

Etos maakt persoonlijke verzorging bereikbaar voor iedereen in Nederland.
We geloven dat met een goede verzorging de wereld aan je voeten ligt. Elke
dag staan 5.000 medewerkers klaar
om klanten te verwelkomen en hen
een deskundig en betrouwbaar advies
te geven. Het assortiment bestaat uit
gezondheids-,
lichaamsverzorgings-,
baby- en beautyproducten, aangeboden in A-merk en een goed en voordelig
eigen merk. Dat klanten Etos waarderen, blijkt uit de diverse prijzen die Etos
gewonnen heeft. Zo zijn we verkozen
tot ‘Beste Winkelketen van 2017-2018’
in de categorie ‘Drogist’. Beste Winkelketen van Nederland is de grootste
consumentenverkiezing van Nederland.
Ook is Etos al 7 keer verkozen tot ‘Beste Drogist van Nederland’. Etos werd
in 1919 opgericht als coöperatie voor
werknemers van het Philips concern en
in 1931 geprivatiseerd onder de naam
Etos. Sinds 1973 is het bedrijf onderdeel
van Ahold Delhaize.

TWELLO.- Zaterdag 26 januari heeft de s.v. Voorwaarts weer haar halve
kaartmarathon gehouden in de kantine. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur
speelden 57 personen klaverjassen en 39 personen jokeren. De kaartmarathon van Voorwaarts staat in een goede belangstelling bij diverse kaartenthousiastelingen.
Om 10.00 uur heette de organisatie de
aanwezigen hartelijk welkom, wenste
ieder een genoeglijke en sportieve kaartdag en na het geven van enkele mededelingen, konden de kaarten worden geschud en kon het spel beginnen. In een
heel gemoedelijke sfeer werden voor de
lunchpauze drie rondes en na de lunchpauze vier rondes gespeeld.
Tijdens de middagpauze werd er weer
een goed verzorgde lunch aangeboden
en werden er weer loten verkocht voor
de verloting met vele aantrekkelijke prijzen. Uiteraard had de organisatie ook
gezorgd dat er voor de prijswinnaars en
winnaressen vele mooie prijzen beschikbaar waren. Door spontane bijdrages
van Buurman Vleesch en Vis, Zuivelhoeve, Limburgia Vlaai en van Laar Fruithandel konden nog wat extra prijzen beschikbaar worden gesteld.

Kalender

Prijzenuitslag:

Klaverjassen
1. Tineke Oosterbroek, 12902 pnt.
2. Geert Weijn, 12289 pnt.
3. Lenie Leerkes, 11841 pnt.
4. Anja Postma, 11670 pnt.
5. Richard Paalman, 11643 pnt.
Poedel: Johanna Bouwman, 8424 pnt.
Jokeren
1. Annie Spanjers, 745 pnt.
2. Riet Barkel, 791 pnt.
3. Eefke Jansen, 798 pnt.
4. Agnes van Brink , 805 pnt.
5. Marga Horstink, 902 pnt.
Poedel: Ria Logtenberg, 1793 pnt.
Er waren extra prijzen voor de hoogste
score in ronde 6 en de laagste score in
ronde 1. De marsenprijs ging met 6 marsen naar Lenie Leerkes. Al met al kon de
organisatie terug zien op een geslaagde
dag met bezoek van mensen uit verschillende omliggende plaatsen.

hi
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TWELLO.- Dankzij een flinke verbouwing staat er nu aan de Dorpsstraat
in Twello een moderne en aantrekkelijke Etos. De heropening vindt
plaats op woensdag 6 februari om
9.00 uur. Dan is ook de bekende visagist Roberto Dresia in de winkel van
wie je gratis een persoonlijk advies
of make over kunt krijgen. ’s Middags wordt het gezellig voor kinderen, met een ballonartiest die mooie
figuren maakt. De hele dag staat
voor de winkel een groot vier op een
rij spel, leuk voor jong en oud. Ondernemer Monique Lubberts en haar
team nodigen iedereen uit om langs
te komen. “We vieren de heropening
graag samen met onze klanten.”

GEZELLIGE KAARTMARATHON
VOORWAARTS
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On tour

FEBRUARI
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activitei

Tom Spijker

Ismar Maglajlic

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

Mobiel: 06-15191179
Email: ismar@voorstactief.nl

Bij slecht weer gaan we naar binnen

PLAATS

DAG

DATUM

TIJD

Terwolde

Maandag

4 en 18

15:15 uur tot 16:15 uur

4 t/m 12 jaar

LEEFTIJD

Schoolplein De Bongerd

LOCATIE

De opbrengst van deze avond is voor de
kankerbestrijding. In het bijzonder voor
de stichting Support Casper van de bekende arts Casper van Eijck. Deze stichting financiert onderzoek naar alvleesklierkanker. Op de avond zelf zal het doel
verder worden toegelicht.

Teuge

Maandag

11

15:30 uur tot 16:30 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein De Zaaier

Twello

Dinsdag

5 en 19

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

Aanvang: 20.00 uur. Kerk open: 19.30
uur. Toegangsprijs € 10, - per persoon
tot en met 12 jaar € 5, -. Kaartverkoop
en inlichtingen: Diana Pul, 0342-412602
of info@jdpul.nl Verder zijn er kaarten bij
de koorleden en ‘s avonds aan de kerk
verkrijgbaar.

Dinsdag

12

15:00 uur tot 16:00 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein Ten Holtens Erve

De Vecht

Woensdag

6 en 20

12:45 uur tot 13:45 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein Antonius

Wilp

Woensdag

13

12:30 uur tot 13:30 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein De Hagewinde

Klarenbeek

Donderdag

7 en 21

15:00 uur tot 16:00 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein Kopermolen

Voorst

Donderdag

14

14:45 uur tot 15:45 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplen De Wiekslag

Wilp Achterhoek

Vrijdag

8 en 22

14:00 uur tot 15:00 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein OBS Wilp Achterhoek

Bussloo

Vrijdag

15

14:45 uur tot 15:45 uur

4 t/m 12 jaar

Schoolplein st. Martinus
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In de wolken met
Valentijn
Liefde is...

Een kaars
Een kaart
Een boek
Wat je ook doet....
Maak er iets
moois van
ooNK

StatiOnsstraat 4 Twello | 0571 271 509

14 februari
Valentijnsdag
Verras je liefde!!!

samen shoppen
by
La Joy

La Joy Fashion & Living, een sfeervolle
winkel met een ruim assortiment op het
gebied van damesmode, babykleding,
meubelen en woonaccessoires.
U vindt ons in het oude pand van
de Rabobank, Dorpsstraat 26b, Twello.

Reserveer je
Valentijntafel
nu bij restaurant
Mykonos
Grieks Restaurant en Tapas Mykonos
Michiel de Ruyterstraat 16, Twello
www.mykonostwello.nl
Openingstijden:
Dagelijks open van 17:00 t/m 22:00 uur
Reserveer nu:
info@mykonostwello.nl of 0571-298132

Voorsternieuws
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14 februari Valentijnsdag
Verras je liefde!!!

HAPPY VALENTINE ♥ shop your favorits

THE LOVING
Duistervoordseweg114
TWELLO
14 februari ♥ koopavond
19-21 uur
www.theloving.nl
@itiscis ♥

In de
wolken
met
Valentijn

3 gangen valentijns menu
+ leuke attentie
Vol = Vol

€20,- p.p.

Openingstijden: Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen).
Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.30 uur. Zondag 12.00 - 21.30 uur. Telefoon: 0571 27 49 83
Duistervoordseweg 128, 7391 CJ Twello
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DE GROOT WONEN
WOONBOULEVARD APELDOORN
HET RIETVELD 20 APELDOORN
TELEFOON 055-5333008
WWW.DEGROOTWONEN.NL

Elke
zondangd
geope

OPENINGSTIJDEN:
Maandag
13:00
Dinsdag
9:30
Woensdag
9:30
Donderdag
9:30
Vrijdag
9:30
Zaterdag
10:00
Zondag
12:00

-

17:30
17:30
17:30
21:00
17:30
17:00
17:00

*ALLE ARTIKELEN MET EEN OPRUIMINGSKAART - VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

063_Stedendr_Verbw_adv_264x390_v1.indd 1

24-01-19 13:34
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OPENINGSWEEKEND
BIKE TOTAAL WOLTERS
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AVZ Asbest verzorgt uw
AVZ Asbest verzorgt uw
asbestverwijdering
asbestverwijdering
VOOR DE
LANDBOUW / PARTICULIER / BOUW
We regelen
voor
u:
VOOR
DE LANDBOUW
/ PARTICULIER / BOUW
Asbest inventarisatie
We regelen voor u:
Sloopmelding

Asbest inventarisatie
Sloopmelding

We verwijderen zelf het asbest

We verwijderen zelf het asbest

(Procescertificaat(Procescertificaat
asbestverwijdering)
asbestverwijdering)
Indien gewenst

Indien gewenst
leveren en plaatsen
we nieuwe
platen
leveren
en plaatsen
we nieuwe
platen

Informeer vrijblijvend
naar de naar
mogelijkheden!
Informeer vrijblijvend
de mogelijkheden!

AVZ Asbest BV

AVZ Asbest BV

Holthoevensestraat 13-B
Holthoevensestraat
13-B
7395
SETeuge
Teuge
7395 SE

Tel. 0571-76
0571-76 90
Tel.
9030
30
info@avz-asbest.nl
info@avz-asbest.nl

THEMA-AVOND DEPRESSIE
VAN IXTA NOA
APELDOORN.- Ixta Noa organiseert woensdagavond 13 februari 2019 een
thema-avond over depressie. Tijdens deze voorlichtingsavond vertellen
vier ervaringsdeskundigen van Ixta Noa hun ervaringsverhaal met een depressie, ieder met een andere aanleiding en achtergrond. Het laatste verhaal zal worden aangevuld met een blik gericht op de toekomst: hoe pak je
je leven weer op na een depressie?
De thema-avond depressie op woensdag 13 februari is van 19.00 tot 21.00
uur. Inloop vanaf 18.30 uur met koffie
en thee. Het adres is Twomorrow, Roggestraat 181 in Apeldoorn. Toegang is
gratis, aanmelding vooraf niet nodig.
KLARENBEEK.- Op zaterdag 9 en zondag 10 februari opent Bike Totaal Wolters de deuren van haar nieuwe winkel in De Maalderij in Klarenbeek. Zaterdag 9 februari om 15.00 uur is de officiële opening, waarna er tot 20.00
uur gelegenheid is om het gehele pand te bekijken. Ook de andere bedrijven in De Maalderij, bureau BAS en Trainingsstudio Bloom openen dan hun
deuren. Wolters houdt daarnaast ook op zondag 10 februari open huis. Van
11.00 tot 16.00 uur is er ook dan gelegenheid om de prachtige winkel te bezichtigen, bureau BAS en Trainingsstudio Bloom zijn dan gesloten.
In het karakteristieke pand aan de Klarenbeekseweg 99, aan de overzijde
van de huidige vestiging van Wolters
in Klarenbeek, is meer ruimte om fietsen te presenteren. Ook komt er meer
aandacht voor de specialismen e-bikes,
race- en mountainbikes en kinder- en
jeugdfietsen.

Sinds 1905

Bike Totaal Wolters is een echt groeiend
familiebedrijf. In 1905 is de zaak opgericht in Klarenbeek, in 1988 kwam daar
een vestiging in Zutphen bij. Inmiddels
wordt het bedrijf al weer 25 jaar gerund
door de vierde generatie: de broers André en Chris Wolters.
In de regio verdwijnen steeds meer fietsenzaken, de afgelopen jaren zijn verschillende overnameplannen dan ook
de revue gepasseerd. André en Chris
hebben er heel bewust voor gekozen
om zich niet in de dorpen waar fietsen-

winkels verdwijnen, te gaan vestigen,
maar hebben nu de stap gezet om in
Klarenbeek een grote winkel te openen
die de hele regio kan bedienen. “Door
nu op één centrale locatie een uitgebreider assortiment te bieden, kunnen
we zelf betrokken blijven. We vinden het
erg belangrijk dat vakmanschap blijft
bestaan. Van collega-ondernemers uit
Eerbeek (gebroeders Van den Brink) en
Beekbergen (Luth rijwielen) hebben wij
de service- en garantiewerkzaamheden
overgenomen. Omdat ons werkgebied
relatief groot is, bieden we ook fietsreparaties aan huis. Hiervoor hebben we vier
servicebussen waarmee we de moeite
nemen om kosteloos naar de mensen
toe te komen,” aldus Chris, die zelf veelal
te vinden is in de vestiging van Wolters in
Zutphen, aan De Brink 74.

De Maalderij

De verbouwing van de winkel in De

Maalderij heeft een klein half jaar in beslag genomen. “Het is een prachtig pand
geworden van binnen en van buiten, de
graansilo’s zijn zelfs weer zichtbaar geworden. De eigenaar van De Maalderij,
bureau BAS, welke zich op de bovenverdieping in het pand heeft gevestigd,
heeft de oude uitstraling van De Maalderij weer terug gehaald. En dat hebben wij
bij ons in de winkel doorgevoerd.”
De huidige winkel aan de Klarenbeekseweg 102 wordt ook opgeknapt en zal na
9 februari gebruikt worden als servicecentrum voor onderhoud en reparaties.
Ook zal hier een uitgebreide collectie 2e
hands fietsen gepresenteerd worden.
Wie een nieuwe fiets, fiets- of regenkleding of een accessoire wil kopen, kan
terecht aan de overkant in De Maalderij. “De kelder in De Maalderij wordt ingericht met kinder- en jeugdfietsen en
op de eerste verdieping zijn de e-bikes,
race- en mountainbikes en accessoires
te vinden. De winkel wordt echt een
stukje beleving. Een fietsspeciaalzaak op
een unieke locatie. Het wordt echt anders dan anders,” aldus André. Op 9 en
10 februari is iedereen van harte welkom
om een kijkje te komen nemen en de gehele maand februari zijn er speciale openingsacties.

PUPIL VAN DE WEEK
VOORSPELT EINDUITSLAG
TWELLO.- Het is niet elke week zo dat
de voorspellende gaven van de pupil
van de week uitkomen. Dit keer had
de in het veld overal inzetbare pupil
van de week Piet Overkamp de uitslag
juist voorspelt. Voorwaarts had voor
de eindstand van 3-0 maar een halve
wedstrijd nodig. Dat was voor Piet en
het publiek wel een verrassing. De
man of the match Nando Manuputty
is inmiddels een vaste waarde in het
eerste elftal van Voorwaarts. Zijn
fluwelen techniek was vandaag ook
weer een garantie voor een doelpunt.
In de uitwedstrijd tegen ATC ‘65 had
Voorwaarts een totale offday en had
het volgens Nando ook met dubbele
cijfers kunnen verliezen. Dat vroeg
voor deze zondag om een reactie van
het elftal. Trainer Jochem de Weerdt
besloot om in een iets ander systeem
te spelen met veel lopende spelers.

Daardoor ontstond er veel ruimte achter de verdediging van ATC voor onder
andere Rick Timmermans en Simon
Rutgers. Voorwaarts dwong met deze
aanpak de eerste helft vele kansen af.
De eerste kans was een vrije trap van
Rick Timmermans die vanaf twintig meter op de paal belandde. De eerste goal
viel na 17 minuten en ontstond uit een
lange bal van keeper Yoel Finke op Joey
Teering, die vandaag samen met Simon
Rutgers in de spits speelde. Joey stond
een op een met hun laatste man, maar
wachtte op Simon die hard kwam aangesprint. Joey legde de bal opzij en Simon schoot hem goed in de lange hoek
voorbij de keeper, 1-0. Bij de 2-0 was
Joey opnieuw betrokken. Hij kreeg de
bal op ongeveer 25 meter van de goal en
gaf hem diep op Luuk. De dynamische
middenvelder werd onderuitgehaald in
de 16 meter, omdat hij eerder bij de bal

was dan de verdediger, penalty dus.
Luuk nam hem zelf en schoot hem
strak in de hoek. De 3-0 kwam uit
een corner. Rick Timmermans nam
de corner en Nando stond helemaal
vrij op de 16 meter. Rick zag de mogelijkheid en gaf de bal precies met
de juiste snelheid, zodat Nando vrij
kon uithalen vanaf de zestien meter. Nando raakte de bal perfect en
schoof de bal netjes rechtsonder in
de hoek. Een mooie goal en daarmee
was na drie kwartier de wedstrijd beslist. De tweede helft was slordig aan
Voorwaartszijde in vergelijking met
de eerste helft. De organisatie was
weg. Daardoor werd Voorwaarts niet
meer echt gevaarlijk en kreeg ATC
wat schietkansen die ze niet konden
benutten. Dus zo eindigde de wedstrijd in een voorspelde, verdiende
en mooie 3-0.

Een depressie is een aandoening, die
valt onder de ‘stemmingsstoornissen’. Er
is sprake van een depressieve stemming,
wanneer er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat
en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om
ergens van te genieten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichte, matig ernstige en ernstige depressie; hoewel het
onderscheid niet altijd duidelijk is. Het
onderscheid is vooral belangrijk voor de
soort hulpverlening die toegepast wordt.
Ixta Noa heeft het afgelopen jaar diverse
thema-avonden over psychologische
problematiek georganiseerd. Deze vinden plaats iedere laatste dinsdag van
de maand in Zutphen en elke tweede
woensdag van de maand in Apeldoorn.
Tijdens deze avond wordt een actueel

thema belicht vanuit zowel expertise als
ervaring.
Doel van de avonden is om op een informele manier meer te weten te komen
over psychische aandoeningen en het
leven wat daarbij hoort. Voor mensen
die daar direct of indirect mee te maken
hebben, maar ook voor iedereen die wat
meer daarover wil weten.
Het Praktijkhuis Ixta Noa is al meer dan
10 jaar een plek in Zutphen waar mensen
met een psychisch verleden of heden terecht kunnen. Tijdens de openingstijden
is er een laagdrempelige inloop waar
ervaringsdeskundigen werken die iets
soortgelijks hebben meegemaakt en van
daaruit anderen in hun leven verder helpen.
Ixta Noa is een landelijke organisatie,
die behalve Praktijkhuizen in Zutphen,
Nijmegen, Enschede, Groningen en
Leeuwarden, ook online hulp biedt,
voorlichtingen geeft in teams, gastsprekers opleidt en op afdelingen van GGZinstellingen ervaringsdeskundigen inzet.

BEWEEGBLOG #2: SPIERKRACHT (Deel 1)
Waarom is bewegen belangrijk? Laten we beginnen met de spieren, die
vernieuwen zich elke 2 à 3 maanden. Wanneer je je spieren traint worden
ze sterker vernieuwt. Het resultaat van dergelijke krachttraining wordt
uiteindelijk ook zichtbaar; de getrainde spier krijgt meer volume. Inactiviteit en veel zitten zorgt voor het tegenovergestelde. Moet je bijvoorbeeld
bedrust houden als gevolg van een ziekte of ongeval dan zie je een snelle
afname van spiermassa en voel je je snel slap. Ook wanneer je iets gebroken hebt en in het gips moet wordt spierafname zichtbaar. Op oudere
leeftijd is dit verval groter en is het tevens moeilijker om vervolgens weer
in conditie te komen.
Medici zullen patiënten dus altijd ook adviseren om zoveel mogelijk
binnen de mogelijkheden te blijven bewegen want bedrust is de grootste
boosdoener van spierafname. Dat kan echt razendsnel gaan: per week
kun je 5 procent van je spiermassa kwijtraken en in zes weken 40 procent!
Maar in bed liggen, niet bewegen dus, heeft ook invloed op andere systemen in het lichaam. De bloedcirculatie werkt slechter, je hebt meer kans
op urineweginfecties, darmverstopping, longontsteking, huidirritatie en
doorligwonden. Deze effecten kunnen bij iedereen optreden: jong of oud,
ziek of gezond.
Volgende maand meer hierover. Als ik jullie huiswerk mee mag geven; kijk
1Vandaag van 3 januari jl. even terug. Het sluit mooi aan op dit verhaal en
werkt hopelijk motiverend!
Spreuk van de maand: Vallen

is niet erg, blijven liggen wel!

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

ITC Flora bold 122 pt
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HET ZONNESTELSEL UITGEDIEPT
OLST.- Wanneer je het hebt over het Zonnestelsel kom je al gauw bij de
grote planeten terecht. Op grote afstand tot de centrale ster draaien ze
eenzaam hun rondjes. De kleine aardachtigen relatief dicht bij de zon, de
grote gasreuzen en ijsreuzen op enorme afstand van die warmtebron.
Maar het Zonnestelsel is meer dan alleen
deze grote planeten. Vele manen vergezellen de planeten, meteoren en kometen
zwermen tussen deze op zichzelf staande
werelden. Planetoïden die zich ophouden
tussen de banen van Mars en Jupiter. De
uiterste rand van ons zonnestelsel, waarvan wij de bewoners zijn, bevat een enorme hoeveelheid aan ‘puin’, de Wolk van
Oort. Dat is ver voorbij de banen van zogenaamde ijsdwergen als Pluto, Quaoar en
Eris, die zich in de Kuipergordel bevinden.
Laat je meenemen op deze zwerftocht
door het Zonnestelsel en ervaar het intense gevoel deel uit te maken van een
dergelijk kosmisch systeem! De activiteit
vinden plaats op vrijdag 15 februari tussen
19:30- 22:00 uur in en rondom het Infocen-

trum IJssel Den Nul (Rijksstraatweg 109).
Vanaf 19.30 uur een lezing en vanaf 20.30
uur gaan we met z’n allen naar buiten (bij
helder weer) om naar objecten te kijken die
binnen het bereik van de opgestelde sterrenkijkers liggen. Aanmelden voor deze
activiteit is niet nodig. De kosten zijn € 5,00
voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen
tot en met 12 jaar. Eventueel aanmelden
kan bij evenementen@infocentrumijssel.nl
Tel: 0570-745040.
Bijna elke maand organiseert Staatsbosbeheer een wandeling onder leiding van een
Staatsbosbeheer natuurgids. Kijk op www.
staatsbosbeheer.nl voor activiteiten in uw
regio. Kijk voor alle activiteiten van het Infocentrum IJssel Den Nul op www.infocentrumijssel.nl.
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FIT & FUN VOORWAARTS –
ANYTIME FITNESS BFC 33-14

TWELLO.- Na vorige week, waar we een
mooie overwinning boekten tegen ZAP,
stond BFC op het programma. Helaas
moesten we het doen zonder Sharin
en Laura. Sharin voor een buitenlandse
stage en Laura door een blessure. De
uitwedstrijd werd gewonnen we met
29-41, maar de laatste weken verloor
BFC maar met 1 of 2 punten verschil. We
moesten ze dus zeker niet onderschatten. De E en F jeugd van Klarenbeek had
de eer om te mogen oplopen met de
dames van Fit & Fun Voorwaarts. Hierna werd de wedstrijd aangefloten. Het
begin was wat stroef aan de kant van
Voorwaarts. Er was toch wel wat sprake
van spanning. BFC pakte dan ook brutaal de leiding 0-2. Ellen wist het eerste
doelpunt te maken voor Voorwaarts en
Melissa maakte het met een penalty

weer gelijk. BFC wist te scoren vanaf de
cirkel en van afstand. In een time out
maakten we afspraken en daarna stond
de verdediging als een huis. Kwam BFC
en dan toch nog door, dan stond daar
Suzanne die de bal uit het doel wist te
houden. Aniek wist met een snoeihard
schot van afstand te scoren. Ook Alineke wist hoe ze penals moest nemen
en deze zaten er dan ook strak in. We
konden een paar keer op de break en
merkten dat BFC het conditioneel zwaar
had. Wij wisten 6 keer achter elkaar te
scoren. De kleedkamers werden opgezocht met een ruststand van 14-7.
Merlin wist in de tweede helft gelijk
weer te scoren met een mooie actie
op de cirkel. Ook Patrica wist te scoren
vanuit de hoek. Verdedigend zat het

dicht bij voorwaarts en BFC wist 10
minuten lang niet te scoren. Stand 2510. Een schot van afstand van Alineke
belandde voor de zoveelste keer op de
paal. Meerdere speelsters hadden ruzie
met de lat of paal deze wedstrijd. Op
de break werd Quinty hard onderuit
gehaald en kon niet verder spelen. Keyara wist koelbloedig de penal raak te
schieten. Een minuut voor tijd kwam de
glimlach bij iedereen op het gezicht, de
punten bleven in Twello. De eindstand
33-14.
Volgende week spelen wij op zondag
10 feb om 13:30 uur tegen Quintus 2
in Kwintsheul. De wedstrijd tussen de
nummer 1 en de nummer 2 van de
ranglijst. Wij hebben alle support nodig.
Komt u ook?

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A1 Apeldoorn – Azelo
Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voor
bereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen
en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog
op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is
de Crisis en herstelwet van toepassing.
In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infra
structuur en Waterstaat kennis van het feit dat de volgende
ontwerpbesluiten zijn genomen.
Welke ontwerpbesluiten zijn genomen en liggen ter inzage?
Voor de uitvoering van het tracébesluit ‘Tracébesluit A1
Apeldoorn – Azelo’ zijn onderstaande ontwerpbesluiten
genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4,
van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht:
 het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Voorst (kenmerk: SXO20181159)
voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
voor het verbreden van het viaduct A1/N790, kadastraal bekend
gemeente Voorst, sectie S, nummers 427, 428, 429 en 431;
 het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Voorst (kenmerk: SXO20181160)
voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
voor het verlengen van een duikerbrug over de Fliert, kadastraal
bekend gemeente Voorst, sectie S, nummers 474, 460 en 459;
 het ontwerpbesluit van het dagelijks bestuur van het water
schap Vallei en Veluwe voor het uitvoeren van handelingen
in een watersysteem of beschermingszone (kenmerk: 130087/
1355117), voor het verlengen van een duikerbrug over de Fliert.
Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 7 februari 2019 gedurende zes weken tijdens kantoor
uren ter inzage bij:
 gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Voorst, elke werkdag
na telefonische afspraak: 0571  27 99 11;
 Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn,
elke werkdag na telefonische afspraak: 055  527 29 11.
Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?
Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder tegen
de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling gemotiveerde
zienswijzen kenbaar maken aan:

 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Voorst, t.a.v. de heer T. Overeem, Postbus 9000, 7390 HA
Twello. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen
kan contact opgenomen worden met de heer T. Overeem,
telefoon 0571  27 93 33;
 het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe,
t.a.v. mevrouw M. Dros, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan
contact opgenomen worden met mevrouw M. Dros, telefoon
055  527 29 11.
Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die
zienswijzen hebben ingebracht op de ontwerpbesluiten of aan
wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen ziens
wijzen hebben ingebracht op de ontwerpbesluiten, te zijner tijd
beroep kunnen instellen tegen de definitieve besluiten.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze,
het afdelingshoofd BJV Projectadvisering
bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat,
mr. A.K. van de Ven
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Februari is de maand van het gebit.
Neem deze advertentie mee en krijg
een gratis kauwsnack.

Dorpstraat 40 l 7361 AV Beekbergen
tel: 055 8430743
info@via-natura.nl
www.via-natura.nl
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MOOIE START WEDSTRIJDSEIZOEN Agenda
SV TWELLO DANS

Donderdag 7, 14 & 21 februari, 3-DELIGE PORTRETCURSUS DOOR MIENTJE
SEVERIN KunstKring Voorst (Dorpsstraat 11a Twello), 09.30 - 12.00 uur
Donderdag 7 februari, LEZING MARIEKE LUCAS RIJNEVELD
Bibliotheek Twello, 20.00 - 22.00 uur
Donderdag 10 februari, ZONDAGSE ZENTANGLE WORKSHOP
KunstKring Voorst (Dorpsstraat 11a Twello), 14.30 - 16.30 uur
Woensdag 13 februari, BOKSLESSEN VOOR KIDS
Younger at Heart (Honk Twello), 15.00 - 16.00 uur
Woensdag 13 februari, STARTBIJEENKOMST ‘BEWEGEN WERKT’
SV Voorwaarts, 09.00 - 10.00 uur
Donderdag 14 februari, INFORMATIEBIJEENKOMST ‘ZEKER BEWEGEN’
Dorpshuis ‘de Arend’ Nijbroek, 13.30 - 14.30 uur
Vrijdag 15 februari, CONCERT PATH OF MIRACLES
Dorpskerk Wilp, 20.15 uur
Zondag 17 februari, EEN TIJDSCAPSULE VERTELT – OVER DE NAG HAMMADI
GESCHRIFTEN Bibliotheek Twello, 14.30 uur
Zondag 10 maart, TRIO ANIMANDO
Dorpskerk Wilp, 15.00 - 16.00 uur
Zondag 10 maart, ZWEMMEN MET DEMENTIE
Zwembad de Schaeck, 16.00 - 17.00 uur
De website Voorst Actief is een digitaal platform waar onder andere aanbieders van Cultuur & Kunst, Sport & Bewegen en Welzijn & Recreatie, uit de gemeente Voorst, zowel het
structurele aanbod als activiteiten aanbieden. Via het contactformulier kunt u een account
aanvragen waarna u geheel kosteloos gebruik kunt maken van dit platform. Gepubliceerde
activiteiten worden tevens gedeeld via Twitter (@VoorstActief) en Facebook (Voorst Actief).
Wekelijks wordt er in het Voorster Nieuws een overzicht geplaatst van geplande activiteiten.

SPORT NIEUWS
TWELLO.- Op zaterdag 2 februari stond voor de wedstrijdgroepen van SV
Twello Dans de eerste wedstrijd van het seizoen op de agenda. De D-selectie t/m 9 jaar, C-selectie t/m 13 jaar en C-selectie t/m 19 jaar namen hieraan
deel, om te oefenen voor voorronde van het Nederlands Kampioenschap in
maart van dit jaar.
Vroeg in de ochtend vertrokken de jongste twee groepen richting Harderwijk.
Voor de meisjes van de D-selectie t/m
9 jaar een extra spannende dag, want
voor hen was dit hun eerste wedstrijd
ooit. Na de opmars mochten zij als eerste groep van SV Twello de vloer op. Al
die nieuwe ervaringen leverden hier en
daar toch wat zenuwen op, maar het

plezier spatte er vanaf! Daarna was het
de beurt aan de C-selectie t/m 13 jaar.
Deze groep werd vorig jaar 2e op het
NK en komt dit seizoen dus op een hoger niveau uit. De afgelopen weken is er
hard gewerkt en dat was zeker te zien.
De dans stond als een huis en de nieuwe
pakjes maakten het geheel af. Aan het
eind van de ochtend bleek dat de D t/m

9 jaar de eerste prijs in ontvangst mocht
nemen en de C t/m 13 jaar de derde
prijs. ’s Middags was het de beurt aan de
C-selectie t/m 19 jaar. Voor deze inmiddels geroutineerde groep geen zenuwen
meer, maar gewoon lekker dansen en
laten zien wat ze kunnen. Met een goed
gevoel kwamen zij de vloer af en kon het
wachten op de prijsuitreiking beginnen.
Net als de andere twee groepen mocht
ook deze groep naar voren komen om
de tweede prijs op te halen. Op naar
volgende week, want dan staat het OostNederlands Kampioenschap in Almelo
op de planning.

KARATE EXAMENS

ACTIVIA

VOORST

Zaterdag 9 februari

Zondag 10 februari

14:30 Activia 2-Albatross 3

Zondag 10 februari
14:00
11:00
11:30
11:00
12:00

Activia 1 - Wijhe ‘92 1
Activia 2 - Schalkhaar 4
Rohda Raalte 6 - Activia 3
Kieviten 3 - Activia 4
Heino VR - Activia VR

CCW ’16
Zaterdag 9 februari
14.30 Columbia 3 - CCW 2
16.30 Deventer 2 - CCW 3

Zondag 10 februari.

14.00 CCW 1 – Deventer 1
10.00 CCW 2 – Zutphen 2
Vrouwen
11.00 CCW 1 – Genderingen 1

TEUGE
Zaterdag 9 februari

15:00 Teuge 1 - Barneveld 1
12:30 Teuge 2 - VIOS V. 2
14:30 Teuge 3 - RDC 2
14:30 Oene 3 - Teuge 4
14:30 Teuge 5 - Groen Wit 8
Vrouwen
12:00 VSCO 1 - Teuge 1

TWELLO
Zaalvoetbal Zuiderlaan

Vrijdag 8 februari

19.30 Twello 3 – Davo 5
20.30 Twello 5 – Andarynio 6
Elders
19.00 Exdutiantes 1 – Twello 2
21.30 Apeldoorn 6 – Twello 1
Veldvoetbal

Zondag 10 februari

09.30 Schalkhaar 6 – Twello 4
10.00 Twello 3 – Columbia 6
10.00 Twello 5 – Terwolde 3
11.30 Vict.Boys 2 – Twello 2
14.00 WWNA 1 – Twello 1

TWELLO.- Afgelopen week hebben de
halfjaarlijkse karate-examens bij Karate
Ver. Nippon plaatsgevonden. Deze examens vonden wat later plaats. Door de
flinke aanloop van aspirant leerlingen
liepen deze examens vertraging op. Zo’n
19 kandidaten hadden zich aangemeld

voor het examen, verdeeld over twee
dagen, zij allen wisten promotie af te
dwingen.
Het lerarenteam en examinatoren kijken terug op prachtige examens met
uitstekende resultaten. De publieke belangstelling was ook deze keer boven

verwachting. Bij Karate Ver. Nippon kan
men twee keer per week karatelessen
volgen, deze vinden plaats in de sportzaal aan de Wassenaar Obdamstraat in
Twello. Bellen voor inlichtingen kan ook
bij Nipponcoördinator Harry Naberhuis
0313-651961.

14:00 Zutphen 1 - Voorst 1
10:00 Voorst 2 - AZC 3
10:00 Voorst 4 - Brummen 5
09:30 Keijenburgse Boys 6 - Voorst

V EN L
Zondag 10 februari
10:00
10:00
10:00
10:30
14:00

V en L 2 - Vaassen 2
V en L 3 - RDC 5
ZVV VE1 - V en L VE1
Colmschate VR1 - V en L VR1
Terwolde 1 - V en L 1

VOORWAARTS
Woensdag 6 februari
Handbal Jachtlust

20.30 Fit & Fun/Voorwaarts-OW/VOC
DS1

Donderdag 24 januari
Volleybal Jachtlust

19.00 Voorwaarts DR2 – Avior DR8
19.00 Voorwaarts HS2 – Blok EVC HS1
21.00 Voorwaarts DS4 – WSV DS1
21.00 Voorwaarts HS3 – LIVO HS6
21.00 Voorwaarts HS4 – Spiker HS2

Zaterdag 9 februari
Handbal Jachtlust

20.00 Voorwaarts DS4-Overwetering
DS3
Volleybal Jachtlust
12.30 Voorwaarts DS2 – Blok EVC DS1
14.30 Voorwaarts HS1 – Pegasus HS1
17.00 Voorwaarts DS1 – Set Up ’65 DS1

Zondag 10 februari
Voetbal De Laene

09.30 Voorwaarts T 3 – Heerde 2
09.30 Voorwaarts T 8 – Emst 2
09.30 Voorwaarts T 9 – Apeld. Boys 5
11.30 Voorwaarts T 2 – Bon. Boys 2
11.30 Voorwaarts T 4 – Schalkhaar 3
11.30 Voorwaarts T 5 – Broekland 2
14.00 Voorwaarts T 1 – Luctor et E. 1

Handbal Jachtlust

14.55 Voorw. DS2 – Gastvrij Wijhe DS2
16.05 Voorwaarts DS3 – CVO DS2

WEKELIJKS HUIS AAN HUIS DAGELIJKS ONLINE

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL
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Schoonheidsbehandeling
en huidverbetering

Schoolstraat 65 Twello
0571 - 27 18 37

KAPSALON KORTEN
zonder

Hairstyling
voor hem en haar

Rijksstraatweg 173 | Twello
06 11 378 082 | www.5skincare.nl

afspraak

&
Visagie

€2,50 korting
Geldig donderdag 14 vrijdag
15 zaterdag 16 februari.
Raccordement 111 Twello
Tel: 0571 277005 | info@trend-4you.nl

Om te zoenen

Nieuw: Natuurlijke lippenbalsem
zonder schadelijke stoffen:
Hydrateert, herstelt en verzorgd ook
ter preventie van koortsblaartjes.

€9,95
Veenhuisweg 47, 7391 TR Twello | T 0571-273822
info@twellnesstwello.nl | www.twellnesstwello.nl

ALL DERMA

Tegen inlevering van deze bon

op een product naar keuze.

Schoonheidssalon met visagie
Offenbachstraat 59, Twello
06 22 39 39 80
www.odinemaaktjemooi.nl

Nieuw

zonder afspraak
dames - heren - kinderen

www.kapsalonkorten.nl

Kennismakingsbehandeling
€ 65,- voor € 55,-

Marktplein 18a Twello
0571-271565
www.amikappers.nl

Allround schoonheidsspecialist
& Medisch pedicure

Afspraak inplannen?
Bel 06 52 717 355
Rijksstraatweg 45 | 7391 MH Twello
Info@allderma.nl | www.allderma.nl

NIEUWE OPENINGSTIJDEN VANAF 1MAART
DI:
WO:
DO:
VR:
ZA:

09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00

UUR - 18:00-21:00 UUR
UUR
UUR - 18:00-21:00 UUR
UUR
UUR

Tegen inlevering van deze bon
20% korting op alle behandelingen
PER 01-03-2019 NIEUWE SCHOONHEIDSALON AANWEZIG

Rijksstraatweg 208A Teuge, 055 5222413, www.vipcompany.nl

WWW.KOOLMANENCO.NL (alles op onze site is eigen fotowerk)
haarstudio/woonaccessoires/mode accessoires
Stationsstraat 1 7391 EG Twello

Voorsternieuws
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ACTIVIA VERLIEST DOELPUNTRIJK DUEL
IN COLMSCHATE
TWELLO.- In deze rommelige fase van
de competitie, met veel afgelastingen en
vaak lastige omstandigheden om te trainen, moest Activia op bezoek bij de buren van Colmschate ’33. Trainer Hulshof
heeft zijn selectie weer aardig compleet;
alleen doelman Jory Visch en middenvelder Frank Oosterwegel zijn nog afwezig.
Dat betekende dat er weer wat te kiezen
viel en dat is natuurlijk positief. Ook de
tegenstander heeft ten opzichte van de
eerdere wedstrijd van half november
een ander gezicht gekregen; de terugkeer van enkele routiniers heeft de ploeg
veel strijdbaarder gemaakt en de resultaten van de laatste maanden laten dat
duidelijk zien. Het eerste kwartier was
duidelijk voor de thuisploeg. Het had
veelvuldig de bal en kwam ook enkele
keren dreigend door. Toen de openingstreffer uit bleef kroop Activia langzaam
uit de schulp en begon ook aan de deur
van het doel van de tegenstander te kloppen. Daarin bleek het effectiever dan de
opponent want dit leverde wel een goal
op. Een prachtige, snel genomen vrije

trap van Michael Hubner verraste de
defensie inclusief keeper en Bart Wippert kon de 0 – 1 binnen tikken. Niet veel
later was het bijna 0 – 2; opnieuw werd
de achterhoede verrast (dit keer na een
verre inworp van Guus Leerkes) maar
nu kon de inzet van Michiel Mikkers nog
net worden geblokt. In het laatste kwartier voor rust vielen er nog 3 doelpunten
te noteren. Eerst kwam Colmschate op
gelijke hoogte met een enorme frommelgoal; meteen daarna nam Activia
weer de leiding via Michael Hubner (na
voorbereidend werk van Mikkers) en de
ruststand werd op 2 – 2 bepaald nadat
een corner werd ingekopt door spits
Van ’t Hof. Na rust werd middenvelder
Klein Velderman vervangen door aanvaller Hameka waardoor de ploeg, ook
al was dat eigenlijk niet de bedoeling,
vaak met vier aanvallers kwam te spelen. Op het middenveld kwam de ploeg
nu minder in de duels en veel tweede
ballen waren voor de tegenstander. Uit
het gecreëerde overwicht werd na een
uur de 3 – 2 gescoord en daarmee kwam

de thuisploeg voor het eerst op voorsprong. Een kwartier voor tijd werd het
zelfs 4 – 2 en die treffer mag de scheidsrechter voor zich opeisen die glaszuiver
buitenspel negeerde en zijn assistent;
zonder enige aanleiding; liet staan. Een
opmerkelijke beslissing van de beste
man die zoals vaak op een meter of 40
van de situatie af stond. Activia zette zich
over de teleurstelling en frustratie heen
en perste er nog een slotoffensief uit in
een poging een resultaat uit Colmschate
mee te nemen. De sterke Mikkers kopte
een voorzet van Guus Leerkes binnen
voor de 4 – 3 en miste daarna nog enkele keren (en schoot daarbij onder andere tegen de binnenkant van de paal
waarna de bal pardoes in de handen van
de keeper rolde). Het gelijke spel dat er
wel in zat kwam er niet en met het allerlaatste balcontact van de wedstrijd werd
de eindstand nog op 5 – 3 bepaald. Volgende week; als de weergoden het toelaten, komt koploper Wijhe ’92 op bezoek.
Weer een mooie uitdaging voor de roodwitte ploeg.
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‘MET PASSIE EN LIEFDE
DOET IEDEREEN ZIJN WERK’
DEVENTER.- Waar zou Go Ahead Eagles zijn zonder al die vrijwilligers
die zich doordeweeks en op wedstrijddagen inzetten voor de club?
Juist: nergens. Van de vriendelijke koffiedame in het horecapunt tot
de hardwerkende mensen die doordeweeks het stadion prepareren… Ze zijn onmisbaar voor ieders wedstrijdbeleving.
Amber Deuzeman (20) ondersteunt op wedstrijddagen Karlijn Logcher (commerciële buitendienst) en Lisa Verburg (commerciële binnendienst).

Wanneer ben je als vrijwilliger begonnen?

Eind 2016 begon ik met een stage van tien weken voor mijn Saxion-studie
Facility Management. Toen ik wegging, vroeg Ron Janssen van de afdeling
Facilitair of ik bij thuiswedstrijden wilde blijven helpen. Ik deed al veel voor de
club en vond het leuk om erbij te blijven. Karlijn zei: ‘Dan kom je toch bij mij
staan bij de ontvangst in de Business-ruimten.’ Hoewel mijn vader vroeger al
in de radiokamer zat, is het Eagles-gevoel mij niet met de paplepel ingegoten.
Toch heeft Ron het enthousiasme en de passie op mij overgebracht.

Wat houdt je functie precies in?

Dit seizoen ondersteun ik Lisa bij het ontvangen van de Business Partners.
We beantwoorden vragen over bestelde kaarten en als er iets niet klopt, dan
lossen we dat meteen op. We zijn bezig totdat de wedstrijd begint en een
kwartier voor het eindsignaal verlaat ik de tribune weer. En indien nodig, pak
ik ook tijdens de wedstrijd werkzaamheden op die gedaan moeten worden.
Maar een groot deel van de wedstrijd kan ik gewoon bekijken.

Waar haal je voldoening uit?

Iedereen bij de club werkt hard en is positief. Met passie en liefde doet iedereen zijn werk. Dat motiveert vrijwilligers enorm om hun steentje bij te
dragen. Zo werkt het in elk geval wel bij mij.
Foto: Amber Deuzeman
Jeffrey Hurenkamp

Kom genieten van ons
overheerlijke onbeperkt
buffet op zondag
10, 17 en 24 februari
Speciale aanbieding

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

Vol = Vol

!
S
A
A
B
ZOEK DE
KAT ZOEKT BOER
We zijn op zoek naar een boerderij voor een aantal schuwe katten.
Deze katten zijn gratis te plaatsen. Ze zijn gechipt, ontwormd, geënt en geholpen. Ze willen graag op en om de boerderij lekker kunnen rondstruinen en
de muizen en ander ongedierte kunnen vangen.
Als u ze een lekker warm plekje kunt geven in een schuur of stal zullen ze
daar heel dankbaar voor zijn. In het begin moeten ze even in een afgesloten
stal of bench gehouden moeten worden om te wennen. Maar na een poosje
kunnen ze de vrijheid krijgen om lekker buiten te vertoeven. Ze willen natuurlijk wel graag gevoerd worden.

Reserveren gewenst
Excl. drankjes

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

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

Voorsternieuws

Welkom op de markt Twello
Sinds 1978
hazelnoten met vlies
1000 gram

paranoten
1000 gram

amandelen
met vlies

10.00
10.00
10.00

Extra voordelige
weekaanbiedingen
cranberrys
1000 gram

king salamo dadels
750 gram

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

750 gram

ongezwafelde
abrikozen

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!

1000 gram

10.00
10.00
10.00

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

AUBERGINES KLASSE 1
500 GRAM

ELSTAR APPELEN

0

99

‘KNAPPERIG , SAPPIG’

2

‘VAN DE BETUWSE KLEI’

5 KILO

Pitloze druiven

Sinaasappels
Vol sap

3 KILO

49

BILSTAR EN FRIESLANDER
AARDAPPELS

RODE OF PUNT PAPRIKA’S

399

500 GRAM

099

Zoete mandarijnen

4.00
4.00
2.00
Kom en proef de sfeer

30 voor

Zonder pit

2 dozen

30 voor

elke vrijdagmiddag in Twello
VERMISTE EN GEVONDEN
HUISDIEREN
GEMEENTE VOORST.- Amivedi verzorgt de registratie van vermiste en gevonden
huisdieren. Inlichtingen over deze dieren kunt u verkrijgen via tel. (088) 006 33 06 of
apeldoorn@amivedi.com. Zie voor foto’s ook www.amivedi.nl.
Lapjespoes, veel wit, rood/grijs gevlekt op de kop langs de oren, vlekken op de rug,
vlekje om de neus, witte snuit, borst, buik en poten: Oudhuizerstraat, Klarenbeek.

ouwen
• Sch minken • Clown komt Ballonv

Vermist

Gevonden

Zwarte poes: Zutphenseweg, Klarenbeek
Grijs gestreepte poes: Klarenbeekseweg, Klarenbeek.

Ik ben als vermist opgegeven vanaf de Oudhuizerstraat in Klarenbeek.

Voorsternieuws
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MEDISCHE DIENSTEN
Als u buiten de spreekuren dringend
een huisarts nodig heeft
Klarenbeek: bellen naar Apeldoorn:
0900 600 90 00
Voorst: bellen naar Zutphen:
0900 200 90 00
Twello/Terwolde/Wilp: bellen met
Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o.
(0570) 501 777
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheek in Twello is van ma t/m vrij
geopend van 8.00 tot 17.30.
Voor spoed recepten buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienst
Apotheek Salland, gevestigd in de centrale hal van het Deventer Ziekenhuis.
Tel. 0570 53 65 05.
TANDARTSDIENST
Voor informatie kunt u het antwoordapparaat van uw tandarts afluisteren.
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
Nelleke Sicco Smit en Mathilde BonhofDijkhof Tel: 0571-275503 of www.deeiber.nl
NAVIVA KRAAMZORG
24 uur per dag Tel. 088 77 77 666
YUNIO OOST GELDERLAND
Tel. 0900-9864 24 uur per dag bereikbaar voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
ZORGSAAM; UITLEEN HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30
uur; zaterdag van 9.30 – 15.00 uur.
Buiten deze openingstijden kunt u op
werkdagen van 17.00 – 20.00 uur en op
zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00
– 17.00 uur terecht bij de Heemhof,
Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.
Uitleenservicepunt de Benring, Tuinstraat 51 in Voorst. Dinsdag t/m vrijdag
van 9.30 – 11.00 uur Voor informatie bel
met Zorgsaam op werkdagen van 9.00 –
17.00 uur, tel. 055 – 58 898 58 op kijk op
www.zorgsaam.nl
SENSIRE
Bij Sensire kunt u dag en nacht terecht
voor een compleet pakket aan diensten
op het gebied van gezondheidszorg,
zorg, wonen en welzijn. Tel.: (0900)
8856, 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar. Internet: www.sensire.nl, Email: info@sensire.nl .
VÉRIAN ZORGLIJN
Informatie over wijkverpleging, huishoudelijke verzorging, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering 088-1263126. 24
uur per dag bereikbaar.
GELDER THUISZORG VOORST
Biedt Huishoudelijke verzorging en dagbesteding in de gemeente Voorst.
Bereikbaar via tel: 0571-726991. Meer
informatie: www.gelderthuiszorg.nl
TRIMENZO ZORG AAN HUIS
Biedt thuiszorg aan alle zorg- en
hulpverleners in de gemeente Voorst en
is 24 uur per dag bereikbaar via tel. 0571
28 36 00. Meer informatie: www.trimenzo.
nl. Bezoekadres: de Martinushof, Sint
Maartenserf 85 in Twello

KERKDIENSTEN

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

‘UIT HET ARCHIEF’

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

Waar staat of stond deze boerderij?

Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.

Dinsdag 12 februari

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30
uur ds. M. Joosse.

Oecumenische
Omroep Voorst

Uitzending Oecumenische Omroep
Voorst iedere zondag van 09.00 uur tot
12.00 uur. Eerste blok 09.00 tot 09.30 of
10.00 uur (afhankelijk van de aanvangtijd
van de kerkdienst): muziek en informatie
uit de bij de OOV aangesloten kerken.
Tweede blok (09.30), (10.00) tot 11.00
uur: uitzending kerkdienst vanuit één
van de bij de OOV aangesloten kerken.
Derde blok: tot 12.00 uur – verzoekplatenprogramma.

NaastenhulpVoorst

Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

DIERENARTSEN
DIERENARTSENPRAKTIJK
DE DRIEHOEK
Dierenarts voor gezelschapsdieren,
paarden & landbouwhuisdieren,
Zutphenseweg 50, Klarenbeek.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar 055-301 22 55, www.
dierenartsenpraktijk.com
DIERENKLINIEK DE IJSSELVALLEI
Kliniek voor gezelschapsdieren en paarden. Voor spoeddienst 24 uur per dag
bereikbaar 055-3669286. Kopermolenweg 11 Klarenbeek. www.dierenkliniekijsselvallei.nl

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

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

Zondag 10 februari

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30
uur Leesdienst en 14.30 uur ds. A.
Schreuder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds.
Pors, gez. dienst, bevestiging ambtsdragers.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur,
ds. R. Oomen, 15.00 uur ds. D. den Pater.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds.
Staalduine.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur, pastor H. de Jong.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 14.30
uur, ds. L. van Prooyen Schuurman.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Pors,
gez. dienst in Klarenbeek.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Adriaanse.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Pors, gez.
dienst in Klarenbeek.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00
uur, pastor Oude Vrielink. Kerk eveneens
geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te
Zutphen, 10.00 uur, ds. P. den Admirant.
17.00 uur ds. Molenaar.
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WIJKAGENT
TWELLO
Atus Leleulya, donderdagavond van
19:00 tot 21:00 uur Gemeentehuis.
KLARENBEEK
Wilco Jansen, elke 3e woensdag van de
maand 19:00 tot 19:30 uur.
WILP/VOORST/BUSSLOO/
Wilco Jansen, elke 1e dinsdag van de
maand. Wilp 19:00 tot 19:30 uur Dorpshuis de Pompe. Voorst: 20:00 tot 20:30
uur Dorpshuis Voorst.
NIJBROEK/TERWOLDE
Gea Venema, elke donderdagmiddag
van 14.30 uur tot 15.30 uur in het Dorpshuis te Terwolde.

Reactie week 05.

De namen van sportievelingen van de voedbal club
op klompen uit Nijbroek in 1960 zijn: Bovenste rij
vlnr; Jan van Gortel, Roel Geerling, Marinus Pannekoek, Johan Keizer, Bennie van de Horst en Tonnie
Pannekoek. Onderste rij vlnr; Gert Bomhof, Arend Jan
Pannekoek (Veluwsedijk), Johan Gerrits, Arend Jan
Pannekoek (Zeedijk), Joop Bomhof, Gerrit de Weerd
en Andries Westendorp. Bij het kiezen en samenstellen van de voetbal partijtjes was het altijd lastig met
twee maal Arend, een aan de Zeedijk een Veluwsedijk. Nu hebben we de namen dankzij de twee reacties
van Tonnie Pannekoek uit Nijbroek en Jan de Weerd uit
Terwolde.

Open Huizen Dag
op zaterdag
30 maart a.s.
Over bijna 6 weken is het weer zover,
de landelijke NVM Open Huizen Dag
op zaterdag 30 maart a.s.
Heeft u plannen om te uw woning te
gaan verkopen? Dan is dit misschien
een mooi moment om het te koop
te gaan aanbieden en mee te doen
aan de deze dag.
Wij komen graag bij u langs
voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling. Bel of mail ons om
een afspraak in te plannen.

✂

Deze cheque geeft u recht op een gratis waardebepaling.
Naam: ______________________________________________________
Adres: ______________________________________________________
PC/Plaats: ___________________________________________________
Tel.nummer(s): _______________________________________________
E-mail: ______________________________________________________
U kunt deze bon opsturen naar of inleveren bij:
Van den Belt Makelaars Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello.

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
Telefoon (0571) 27 33 77
info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl

OPENINGSFEEST

WOLTERS KLARENBEEK
Ons nieuwe pand in de Maalderij in Klarenbeek is klaar! U bent van harte welkom!

OPENING

OPEN HUIS

Zaterdag 9-2-2019 / 15.00 - 20.00 uur
Zondag 10-2-2019 / 11.00 - 16.00 uur
Onderstaande acties zijn geldig vanaf 10 t/m 28 februari 2019.

XT-Edition
1499,-

1299,-

Reacto YC Edition
4499,-

KOM LANGS EN MAAKT KANS OP EEN
GAZELLE PUUR_NL (T.W.V. € 529,-)

Ibiza (dames) / Daytona (heren)

1399,-

Trend MN7 Dames (incl. 375 Wh accu)
2099,-

Scultura 4000
1899,-

1799,-

3999,-

499,-

699,-

25% KORTING OP ALLE WIELER- EN REGENKLEDING
Fietstas Dubbel 69,95

29,95

Fietstas
afneembaar
39,95

19,95

Fietsdrager
Carry basic
199,-

169,-

Fietspomp
26,95

AXA Kettingslot

Lichtgewicht
fietstas afneembaar
49,95

14,95

30,95

19,95

29,95
Klarenbeekseweg 99/102
7381 BG Klarenbeek
Tel. 055 - 301 12 66
klarenbeek@wolterstweewielers.nl

www.biketotaalwolters.nl

De Brink 74
7206 KC Zutphen
Tel. 0575 - 52 66 28
zutphen@wolterstweewielers.nl

Ruime keuze in de grootste merken:

ALPINA, BATAVUS, CORTINA, DUTCH ID, GAZELLE, GIANT, KOGA, LOEKIE, MERIDA, POPAL, QWIC, SPARTA, TREK.
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