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‘IK KREEG PROMPT EEN MASSAGE’

JONG
MUZIKAAL
TALENT
GEZOCHT

OUDERS EN LEERKRACHTEN VOEREN
OP LUDIEKE WIJZE ACTIE

TWELLO.- Op donderdag 5 september wordt
er weer een Jongerenconcert georganiseerd als start
van het Klompenfeest. Voor dit concert worden jonge muzikale
talenten gezocht die het leuk
vinden om dat aan anderen te
laten horen.

TWELLO.- Afgelopen vrijdag 15
maart staakten landelijk veel scholen om het lerarentekort op de kaart
te zetten. De ouders en leerkrachten van De Kleine Wereld steunden
deze actie op ludieke wijze. Op deze
dag namen de ouders namelijk het
stokje over van de leraren en gaven
workshops over uiteenlopende onderwerpen. De leerkrachten waren
hierbij assistent en kregen zo de tijd
om lessen voor te bereiden en administratie af te handelen. Zo kon
iedereen ervaren wat het betekent
als het leerkrachtentekort oploopt
en werd ook werkdruk verminderd.

Voorgaande jaren was dat een
groot succes en voor de jongeren
een fantastische ervaring om voor
een groter publiek te mogen spelen. Dus: kun je al goed een muziekinstrument bespelen, alleen of
met anderen samen of kun je goed
zingen, meld je dan aan. Als je een
optreden van een minuut of 10
kunt invullen en dat mag bestaan
uit meerdere stukjes, laat dat dan
weten. Wie weet treed je dan op
5 september, samen met andere
jongeren, op bij het Jongerenconcert.

Veel wisselende invallers in de school,
uitval door werkdruk en weinig ruimte
voor ontwikkeling zijn consequenties
van het tekort aan leraren, legt directeur Ellen IJsseldijk uit. ‘En dat doet het
onderwijs geen goed.’ De noodzaak om
een carrière in het onderwijs aantrekkelijker te maken en uitval van leerkrachten te voorkomen wordt inmiddels
landelijk wel gevoeld, maar volgens de
leraren nog niet sterk genoeg. ‘Vandaar
de staking en deze ludieke actie’, aldus
IJsseldijk.

‘Ik kreeg prompt een
massage’

Naast dat deze serieuze boodschap
werd overgebracht, was het op creatief
en informatief vlak dus een bijzondere
dag op De Kleine Wereld. De kinderen maakten onder meer muziek met
boomwhackers, kregen een indruk van
het werk bij de politie en brachten een
bezoek aan de brandweer. Onder leiding van een masseur hebben kinderen
elkaar massages gegeven en is er samen
met een apotheker volgens recept slijm
gemaakt. De oudere kinderen kregen
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ook nog informatie over hoogsensitiviteit, over mensenrechten en hoe spraak
tot stand komt. Ze kwamen rijk aan ervaringen en informatie thuis. ‘Ik kreeg
prompt een massage van mijn dochter,’
vertelt een vader. Ook de ouders gingen
een ervaring rijker naar huis. ‘Respect
hoor, voor hoe leerkrachten elke dag
zo’n grote groep kinderen wijzer maken,’
sluit een moeder haar uur met de kleuters af. Leerkrachten waren ook blij met
alle ideeën van ouders. Leerkracht Ancil

Loman: ‘Je doet toch weer inspiratie op
voor lessen. Ik vond het een geslaagde
dag.’

Onderwijs uitgaven zijn
geen kostenpost maar een
investering

Intern begeleider Ilja Sibbing onderstreept het belang van goed onderwijs:
‘Er is heel wat voor nodig om alle kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben om zich met vertrouwen te ontwik-

DORPSFEEST VOOR JONG EN OUD
WILP-ACHTERHOEK.- Voor de 28ste editie van Dorpsfeest in Wilp-Achterhoek, is het programma in grote lijnen klaar. Dit jaar zal het feest op 21,
22, en 23 juni plaatsvinden. Het is de organisatie gelukt een programma in
elkaar te zetten met activiteiten voor jong en oud.
Zo zal op vrijdag 21 juni weer het bekende
Vogelschieten op het programma staan.
Aansluitend een gezellige feestavond met
de band `Broadway`. De zaterdagochtend is vanaf 10.00 uur speciaal voor de

kleintjes met een gezellig ontbijt. Kinderen tot 10 jaar mogen hierbij aanschuiven. Natuurlijk zijn ook de draaimolen,
het springkussen, de schminktafel en de
skelterbaan aanwezig. Voor wie denkt ta-

kelen.’ Onderwijsuitgaven zijn dan ook
geen kostenpost, meent Sibbing, maar
een investering in onze toekomst. Directeur Ellen IJsseldijk is tevreden over
de invulling van de staking: ‘Met deze
actiedag heeft De Kleine Wereld een bijdrage geleverd om dit hoger op de politieke agenda te krijgen.’ Betrokkenen die
nog een bijdrage willen leveren kunnen
dat doen door het ondertekenen van de
petitie ‘investeer in onderwijs’ op https://
www.investeer-in-onderwijs.nl/.
lent te hebben kan deelnemen aan ‘WilpAchterhoek got Talent’. De dag zal worden
afgesloten met een spetterende feestavond, waarbij de topband `Kraakthelder` zal optreden. Op zondag zal het
Matrozenkoor uit Apeldoorn zingen vanaf
11.00 uur. In en rond de feesttent kan ook
worden deelgenomen aan boogschieten
en is er een hondenshow. Dennis Wiltink
en DJ Remco zorgen voor de muziek.

Het concert begint om 18.30 uur
en duurt tot ongeveer 20.00 uur
en wordt gehouden in de Dorpskerk. Wil je meer weten of zou je
mee willen doen? Mail dan naar:
m.rothengatter3@upcmail.nl Je
mag me ook bellen 06-36551395.

WILSTER

PROJECTEN

Topkwaliteit PVC vloeren.
Uiterst slijtvast
voor intensief
gebruik!

Inclusief:
- PVC vloer
- Egaliseren
- Leggen

€ 39,
€ 59,9

95

5 m²

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

(showroom geopend op afspraak)

info@wilsterprojecten.nl
06 - 250 67 601

WWW.WILSTERPROJECTEN.NL

Jan de Croon

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND
BORREL|LUNCH| DINER

houdt u mobiel!
aPK Keuring | onderhoud
airco Service | ruiT reParaTie
Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT
jandecroon.nl | Tel: 0571-275903

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

LEES SNEL VERDER VOOR AL HET NIEUWS UIT UW GEMEENTE!

slapen & wonen

erk
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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

FAMILIE BERICHTEN

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

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

Marinka de Haan

Al heeft hij ons verlaten,
hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in hem bezaten,
is altijd om ons heen.
Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien
nemen van alles wat je dierbaar en lief was.
We hebben je los moeten laten

Johannes Theodorus Hulsebos
Jan

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Weduwe van Marietje Kleverwal

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

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter en ons zusje

www.marinkadehaan.nl

06 43997838
dag en nacht

5 Twello, 28 april 1928

Thea Hulsebos - van Mourik

Lauren

Dinie en Roel
Wilma en Thomas

Cato Maren Bosch

José en Herman
Rudie en Marian, Bernadette †

12 maart 2019 - 12:58 uur
3410 gram - 50 cm
Coen, Renate, Anna,
Casper & Iris Bosch - Reinten
Het Cruse 8, 7391 EV Twello

ISDN stopt! En nu?

Weet u het al? Per 1 september 2019 stopt
de KPN met de dienstverlening van het
ISDN-netwerk.
Mogelijk gebruikt u dit voor de telefoon,
alarm of pin oplossing
Met onze VoIP oplossingen kunnen wij u
hiermee helpen.
- Betere gesprekskwaliteit
- Goedkoper bellen
- Veel mogelijkheden
Meer informatie over onze telefonie
oplossingen?
Mail: verkoop@kean-it.nl
Telefonisch: 0575 - 47 69 29
www.kean-it.nl

Kean-IT Servicedienst v.o.f.
Empe
0575-476929

† Deventer, 17 maart 2019

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Cröddendijk 26 a, 7434 PN Lettele
Er is gelegenheid om afscheid van Jan te nemen en ons te
condoleren op vrijdag 22 maart om 19.00 uur in de
Sint Martinuskerk Duistervoorde, Kerklaan 18 te Twello.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

“Ik heb een goed leven gehad”
Wij danken u voor uw warme belangstelling
en medeleven na het overlijden van mijn lieve,
zorgzame man, onze vader en opa.

Martien van den Belt
Annie van den Belt – Kutschruiter,
Kinderen en kleinkinderen

Voor de vele blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van

Jo Hagen - Vriezekolk

OOK ‘S AVONDS GEOPEND
Graag bieden wij de gelegenheid om ook ‘s avonds de tandarts
te bezoeken. Wij zijn elke dinsdag open tot 20.15 uur. Door deze
service hoeft u overdag geen vrij te nemen en kan uw controle
ook in de avonduren plaatsvinden.
Ook dit is een vorm van persoonlijke aandacht, die wij vanuit
Tandzorg Op maat Twello graag geven. U bent van harte welkom!
Dorpsstraat 26c
7391 DE Twello
Tel: 0571 27 60 40

Bel of schrijf u nu in via de site

TandzorgOpMaat.nl

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
Familie Hagen
Voorst, 20 maart 2019

Zorg en aandacht
in kwetsbare tijden…

Workshops bij Michelle’s Bloemenwereld
Wilt u met Pasen ook een mooi arrangement op
voetstuk in huis hebben? Geef u dan op voor
de Paas workshop op dinsdag 16 april 2019.

GROENBEMESTER INWERKEN?
TE HUUR SCHIJVENEG

Vind u het gezellig om samen met een vriend(in),
kennis, collega of familielid komen,
nodig hem/of haar gerust uit!
Opgeven kan tot en met vrijdag 12 april 2019.

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

De kosten bedragen €35,michellesbloemenwereld@gmail.com
06-14421526
Voor meer informatie en foto’s
michellesbloemenwereld

TE KOOP
bij inschrijving

Middendijk/Zeedijk Nijbroek
17.52.30 ha landbouwgrond
1 kavel, meerdere inritten
Infoset en inschrijvingsformulier aan te
Ing. J.W.H. (André) Olden 06 - 11 60 87 14
info@oldenmakelaars.nl

www.oldenmakelaars.nl
www.drone-makelaars.nl

vragen bij Olden Makelaars
Gelieve formulier in gesloten
enveloppe in te leveren op:

Woensdag 27 maart 2019 13.30 uur

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

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

locatie Dorpshuis De Arend te Nijbroek
Aktepassering uiterlijk 27 mei 2019

Nabestaanden die kiezen voor de begeleiding van Hemmes Uitvaartzorg
hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van ons afscheidscentrum.
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WIJ ZOEKEN
GRAAG MEE!

SPAANSE FLAMENCO OP
KLEINE NOORDIJK
TEUGE.- Op zaterdag 16 maart 2019 werden in Teuge de handen uit de mouwen gestoken bij het dierenverblijf ’t Beestenboeltje, de schoolmoestuin
en het speelveld. Ondanks het onstuimige weer werd er vrolijk geklust en
opgeruimd.
Na het klussen was het nog lang gezellig in ’t Beestenboeltje onder genot van
een drankje en hamburgers. Dank aan

de klussers. De dieren hebben weer een
aantrekkelijk onderkomen en de bezoekers kunnen genieten van een mooie

omgeving. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet wordt
georganiseerd door het Oranje Fonds
en lokale vrijwilligers en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit
de mouwen te steken. Vrijwilligers zijn
het kloppend hart van vele sociale initiatieven.

WILP.- Noteer 7 april 15.00 uur in de agenda en bezoek die middag de Kleine
Noordijk voor een bijzonder Flamenco concert van Juan Peñas (zang), Miki
María Vos (dans) en Jur Vermijs (gitaar).

BEWOGEN JAAR VOOR PLAATSELIJK
BELANG NIJBROEK
NIJBROEK.- Het was een bewogen jaar voor Plaatselijk Belang Nijbroek.
Naast de reguliere werkzaamheden was er dit jaar ook veel aandacht voor
de plannen met vliegveld Lelystad en de benodigde herindeling van het
luchtruim. In de Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 maart om
20.00 uur wordt terug- en vooruitgeblikt op de werkzaamheden en plannen. U bent van harte welkom.
Tijdens de belevingsvlucht is slechts een
klein voorproefje gekregen van wat ons
boven het hoofd hangt, dat verhaal is
nog niet af.
Daarnaast is er na de nodige voorbereiding van anderhalf jaar het project
Polder Nijbroek van start gegaan. Dit
project is opgezet met medewerking
van de gemeente Voorst en bestond uit
een drietal workshops voor alle bewoners van Nijbroek. De belangstelling was

overweldigend en de eerste initiatieven
voor onze leefomgeving worden al opgepakt!
In de komende Algemene Ledenvergadering wordt kort teruggeblikt op alle

werkzaamheden van het afgelopen jaar.
Na de pauze volgt een vooruitblik op één
van de initiatieven voor onze polder. Cor
Heidenrijk en Ron Kamperman van Veluwe IJsselzoom verzorgen een inspirerende presentatie over de biodiversiteit
en het stimuleren van weidevogels in
ons gebied.
U bent van harte uitgenodigd op donderdag 28 maart om 20.00 uur in het Dorpshuis de Arend Nijbroek.

Miki, Juan en Jur kennen elkaar uit het Nederlandse flamencocircuit en hebben in
meerdere formaties met elkaar samengespeeld. De setting waarin deze drie in Nederland woonachtige flamencomuzikanten tijdens dit concert samenspelen, vormt
de essentie van alle flamenco zoals wij die nu kennen: de combinatie van dans, zang
en gitaar. De etablissementen waar optredens van dit soort bezettingen plaatsvindt
in Spanje worden tablaos genoemd. Een klein publiek krijgt zo van dichtbij de interacties, improvisaties en dynamiek tussen de muzikanten te zien, wat elke voorstelling
uniek maakt. Het programma dat zij brengen volgt dit concept en het belooft een
spectaculaire voorstelling te worden en de Kleine Noordijk fungeert daarbij deze keer
als tablao. Kaarten kosten € 20,00 p.p. in de losse verkoop en € 15,00 p.p. voor vrienden van de SCKN, dit is inclusief koffie/thee en een consumptie. Meer informatie en
reserveren: www.sckn.nl

ACTIVITEITEN EN
KOFFIEMIDDAG
WILP-ACHTERHOEK.- Iedere eerste donderdag van de maand
kunnen inwoners van Wilp-Achterhoek elkaar ontmoeten in de
lagere school. Tussen 14.00 en
16.00 uur kan er koffie of thee
worden gedronken en zijn er
leuke activiteiten.
Er zijn inmiddels al leuke ideeën om
de bijeenkomsten in te vullen. Zo
staat er voor de maand april onder
meer bloemschikken op het programma. Donderdag 4 april is het
thema Pasen en zal er een styroporei met bloemen en mos worden
bekleed.
Voor deze activiteit kan men zich
tot zondag 24 maart nog opgeven
bij Bea Broekhof (06-55930932). De
kosten voor deelname bedragen 20
euro (incl. materiaal en koffie/thee).
Naast het bloemschikken kan men
ook alleen inlopen om iets te drinken.

KOM NAAR ONZE

MODEDAGEN
29 & 30 MAART
EN ONTDEK DE
NIEUWE COLLECTIE

Wilt u voor een
overleden vriend,
collega of
verenigingslid
ook een
rouwadvertentie
plaatsen?
Marijkeweg 1a
8171 CK Vaassen
0578 - 57 58 56

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

Ga naar
www.monuta.nl/rouwbericht

Griftsemolenweg 24 8171 NS VAASSEN

Buitenzonwering

Glasluifel

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

Pergola zonwering

Binnenzonwering

Terrasoverkapping

en rolluiken, horren, windschermen, Velux zonwering, etc etc

MARBO zonwering en overkappingen
Rijksstraatweg 47
791MH Twello
T: 0571-270565
E: www.marbozonwering.nl

Openingstijden showroom:
maandag en dinsdag:
dinsdag, woensdag en donderdag w:
vrijdag:
zaterdag:

gesloten
10.00 tot 18.00 u.
10.00 tot 21.00 u.
10.00 tot 16.00 u.

Uurwerk reparaties

Hans Hartgers

Wij zoeken
voor onze locatie in Twello

GEWASVERZORGERS IN DE KAS

06-23920153
Klokken en Horloges
(batterijen)

ten behoeve van de groentezaadteelten
voor de periode begin april t/m augustus 2019
In deze functie ben je verantwoordelijk voor
• het verzorgen van de gewassen gedurende de gehele teeltcyclus door diverse
routinematige werkzaamheden (bijvoorbeeld planten, snoeien, emasculeren,
bestuiven etc.), op aanwijzing van de Chef Kas of Hoofd Gewasverzorging;
• het handmatig oogsten en verwerken van de gewassen gedurende de
oogstperiode.
en
voor onze locatie in Voorst

GEWASVERZORGERS VOLLE GROND
ten behoeve van de groenteteelten
voor de periode begin juni t/m augustus 2019
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het routinematig verzorgen van gewassen
op onze proeftuin.
Je voert de diverse werkzaamheden uit in de kas of op de vollegrond (‘s zomers kan de
temperatuur oplopen tot boven de 30°C). In de plant- en oogstperiode moet je rekening
houden met fysieke belastinginspanning in verband met tillen van plantgoed en geoogste
gewassen.
Je bent praktisch ingesteld, flexibel en je werkt nauwkeurig en resultaatgericht. Daarnaast kun
je goed samenwerken en staat het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel. Affiniteit met de
(biologische) tuinbouwsector is een pré.

BIJBAANTJE
VOOR SCHOLIEREN
In onze horeca.
Weekend, avond, vakantie.
Afwisselend en gezellig!
Email: laurette@hofvantwello.nl
Of bel: 06-12635320

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL
Sierhekwerken en aanhangwagens

Voor beide functies, Vitalis (Voorst) en IJsselland (Twello), zijn we op zoek naar
gewasverzorgers die ± 30 uur per week willen werken (6 uur per dag).
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Carolien van Heusden-Evers (0575 502 648).
Schriftelijke sollicitaties kun je tot uiterlijk 5 april 2019 richten aan c.vanheusden@biovitalis.eu.

Ook voor carports

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl
Diverse maten
Alles op voorraad
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BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

GROOT SUCCES

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

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

TWELLO.- Afgelopen weekend was het weer NLdoet
in Nederland. Landelijk waren er weer vele vrijwilligers actief op die dag. Op zaterdag ook bij Wonen
bij September aan de Hunderenslaan in Twello, een
kleinschalig woonhuis voor ouderen met dementie.

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

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

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.

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.

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

Een hypotheek
afgestemd op uw
woonwensen en
Locatie: Buddezand
7 - 13 in Wilp
mogelijkheden.
Vraagprijs € 595.000,- k.k.

“Aan de oproep om op deze dag de handen uit de mouwen
te steken is volop gehoor gegeven. Een groep van maar
liefst 25 vrijwilligers stond zaterdagmorgen om 10 uur klaar
om de vele tuinklussen aan te gaan pakken. En ondanks de
natte weersomstandigheden gingen ze volop buiten aan de
slag”, zegt José Driessen, leidinggevende van het woonhuis
in Twello.
Het tuinmeubilair en de bloembakken rondom de twee huizen kregen een grote schoonmaakbeurt, het houtwerk werd
gereinigd en ook het achtergelegen sportveld kreeg volop
aandacht. De tennisbaan kreeg een nieuw net, de basketbalborden en de tafeltennistafel een frisse opknapbeurt.
Verder maakten de vrijwilligers een kippenhok en schroefden ze verhoogde plantentafels in elkaar. Binnen werd een
wandje in de

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

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.

Veilingstraat 22 - 7391 GM Twello | 0571 - 276202 | twello@bieze-makelaars.nl
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MEET-IN 11: KOFFIE OF THEE
MET AANDACHT

UITVOERING MONDOLIA IN
BOSHUIS WEER GESLAAGD

TWELLO.- De wereld krijgt weer kleur nu de lente doorbreekt. Tijd voor
een nieuw begin, tijd voor een nieuw initiatief. De Bibliotheek en de
Dorpskerk in Twello hebben de handen ineengeslagen en starten met
inloopmiddagen, onder de naam ‘Meet-in 11’.
Hier kan iedereen terecht voor een praatje, een kopje koffie of thee, gezelligheid en een luisterend oor. En wel op een aantal vrijdagmiddagen voor Pasen,
gelijktijdig met de markt. U bent van harte welkom - en neem gerust uw buurman of buurvrouw, vriend(in) of kennis mee.
Data: vrijdagen 29 maart en 5, 12 en 19 april, van 14.00 tot 16.00 uur. Plaats:
Bibliotheek, Marktplein 11, Twello. Toegang vrij. Info: henk-jan@meestergeerthuis.nl of 0646166193.

NieuwsNieuws
& Tips Nieuws
& Tips

Dierenartsen
praktijk

Dierenartsen
De Driehoek
praktijk

De Driehoek

Dierenartsen
praktijk

De Driehoek

& Tips
Tape-ls
KLARENBEEK.- Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart vond voor de tweede
keer de jaarlijkse uitvoering plaats in het Boshuis in Klarenbeek. Op vrijdagavond was de zaal iets minder gevuld dan op zaterdagavond, maar uiteindelijk zijn er in totaal bijna 500 kaarten verkocht. Iets waar de vereniging erg trots op is. Het orkest kreeg beide avonden een staande ovatie.

Diplomalessers

De diplomalessers mochten het spits
afbijten met dirigente Mariël van Wijngeeren. De groep bestaat uit 7 leerlingen, waarvan vier beginners en drie iets
gevorderden. De allerkleinsten, toevallig
allemaal meisjes, openden met “Dwergenspel” uit het lesboek. Bij het tweede
nummer “De brug van Avignon” kwamen
de iets gevorderden, toevallig allemaal
jongens, aan bod. Je kon horen dat ze
flink hun best hadden gedaan! Nadat ze
in koor zeiden: ‘doe allemaal maar even
mee’, begon een ieder mee te zingen.
Ze kregen een geweldig applaus van het
publiek.

Enthousiast jeugdorkest

Na de diplomalessers volgde het jeugd-

orkest. Dirigentes Jantine Schotman
en Mariël van Wijngeeren openden het
optreden met het nummer “Blijf bij Mij”
van de band Volumia!. Het werd heel
verdienstelijk gezongen door Inge Hulshof met Mischa Huis in ’t Veld en Mion
Diks op de achtergrond. Voorafgaand
aan het laatste nummer werd een toneelstukje voorgedragen. In de hoofdrol
was Wesley Dolman, hij wilde graag slapen. Maar de rest van het orkest was het
hier niet mee eens! Er werd feestmuziek
gedraaid, de “Polonaise Hollandaise” van
Cool Down Café en iedereen liep mee in
de polonaise.

A-orkest met sketches
tussendoor

Dirigente Heidi Wolters opende het

programma van het A-orkest spetterend met het nummer “I’m so excited”
van The Pointer Sisters. Het was een
instrumentaal nummer waarbij alle instrumentgroepen aan bod kwamen.
Daarna volgde het zangnummer “Walk
in the Room” van Agnetha Fältskog, dat
verdienstelijk gezongen werd door Marlou van Wijngeeren en Tina Wassink.
Het nummer wat volgde was een sketch
genaamd “Engelse les”, uitgevoerd door
Michel Kleverwal met Hugo Hoitink als
begeleiding op de piano.
Na de pauze met verloting vervolgde het
orkest het programma met het nummer
“Duurt te Lang” van Davina Michelle,
prachtig vertolkt door jeugdlid Lindsay
Kleverwal. Een countrynummer mocht
ook dit jaar niet ontbreken, Joop Koers
zong het leuke “All you ever do is bring
me down” van The Mavericks, met behulp van Marlou, Heidi en Michel. Het
geheel werd aangekleed door wat extra
ritme en een leuk dansje tussendoor.

BLIJSPEL HET BEEKBERGENS TONEEL

Twello
Torenbosch 64
7391 CA Twello

Vlak voor het weekend worden wij gebeld door een bezorgde cavia
eigenaar; er is een teek gevonden op de cavia, die zich niet laat
verwijderen. Aangezien er al enige aangename voorjaarsdagen zijn
geweest, lijkt ons dit niet helemaal onmogelijk en adviseren wij om de
cavia toch nog even voor het weekend langs te brengen. ..
De eigenaar haast zich naar de praktijk en trots wordt Knabbel
gepresenteerd, met een zorgvuldig met tape afgeplakt bultje….Het
bultje blijkt een inmiddels geëpileerde tepel. De eigenaar staat met
veel verbazing ons aan te kijken, als wij vertellen dat er veel mannelijke
dieren tepels hebben.
Hoe zit dit? In de embryonale fase wordt de foetus in eerste instantie
vrouwelijk aangelegd, naar mate de dracht vordert, ontstaan er
wel of niet mannelijke klieren. Deze hormoonproducerende klieren
zorgen ervoor dat de tepels in meer of mindere mate ontwikkelen. Bij
mannelijke dieren zijn de tepels dus rudimentair (niet meer in functie)
en daarom vaak een stuk kleiner.
Wij hebben de eigenaar geadviseerd de tepel niet meer te tapen en
Knabbel maar een extra worteltje te geven voor het ongemak…
Klarenbeek
Twello
Klarenbeek
Zutphenseweg
Torenbosch 64 50
Zutphenseweg 50
7382
Klarenbeek 7382 AM Klarenbeek
7391 AM
CA Twello

BEEKBERGEN.- Vrijdag 29 en zaterdag 30 maart speelt toneelvereniging Het Beekbergens Toneel het blijspel
055 - Weye
301 22 55
‘Makkelijk Zat’ (van Henk Roede en Ben ten Velde). De voorjaarsuitvoering begint om 20.00 uur in de Hoge
055 - 301 22 55
in Beekbergen. Een kaartje kost € 5,00 per persoon.
info@dierenartsenpraktijk.com

Het stuk

info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com
Twello
Klarenbeek
www.dierenartsenpraktijk.com

Internetondernemer Cor vindt het tijd worden om zijn bedrijf te verkopen en wil op het platteland een bed- en breakfast beginnen.
Hij heeft, als verrassing voor zijn vrouw, alles in de stad verkocht en een heel oud boerderijtje gekocht waar hij de bed- en breakfast
wil runnen. Dit valt niet in goede aarde. Het is een bouwval en ze komen maar niet van de vorige bewoner Teun af. Hoe dit allemaal
afloopt… Kaartjes te koop bij “DA drogisterij Beekbergen en De echte bakker Gerrits in Lieren. Kaarten zijn ook ’s avonds in de zaal
verkrijgbaar. Zie voor meer informatie de website www.hetbeekbergenstoneel.nl Kom het zien! U bent van harte welkom.

Torenbosch 64
7391 CA Twello

Zutphenseweg 50
7382 AM Klarenbeek

055 - 301 22 55
info@dierenartsenpraktijk.com
www.dierenartsenpraktijk.com
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aanvang
14:00
uurfolderaanbiedingen), bodemprijsartikelen, uurlonen van klus- en montage
van de lopende
acties (waaronder
cadeaubonnen, verhuurartikelen, Velux dakramen, brandstofproducten (Zibro Kamin),
zaal open vanaf reeds
13:30
bestelde uur
artikelen en aankopen
op rekening.
Jan
en Sanne
Terlouw
entree €6.00
incl. koffie/thee
DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

graag aanmelden via
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
of bij Oonk Twello

StatiOnsstraat 4 Twello | 0571 271 509
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LUISTER NAAR BIJNA
100 JONGE MUZIKANTEN
TWELLO.- Martinusschool en Cadenza organiseren samen Music & More Jr.
Op zaterdag 30 maart betreden bijna 100 jonge muzikanten het podium
van het Veluws College om samen muziek te maken. Het wordt een mooi
avondje uit met veel muzikaal talent, waar je gratis naar toe kunt.
Music & More Jr. heeft een zeer divers programma. Onder leiding van de dirigenten
Ruben en Tjeerd spelen de opleidingsorkesten onder andere Game of Thrones.
Iets om nu al naar uit te kijken zijn de solo
op trompet door Thada en Monique en de
solo van Meike en Lindie op fluit. Ook zijn
er violisten die zich onder andere laten
horen in Lord of the dance.

De afgelopen periode hebben Cadenza
docenten Alette, Magdalena en Tjeerd
en Martinusschool juffen Emma en Margret samen met groep 5 gewerkt aan dit
concert. Het is een onderdeel van een
driejarig programma voor meer muziek
in de klas. Er zijn allerlei muzikale lessen
en activiteiten, een instrumentenkast en
een blazersklas. Het is de bedoeling dat

de leerkrachten na deze drie jaar zelf
ook meer muzieklessen kunnen geven.
En natuurlijk zijn enthousiaste leerlingen
van harte welkom bij Cadenza. Music &
More Jr. is een goede afsluiting van een
serie lessen.
Music & More Jr. is gratis toegankelijk.
Het begint op zaterdag 30 maart om
19.00 uur, maar het Veluws college is
een half uur eerder open. Vanwege de
beperkte parkeergelegenheid is het verzoek om zoveel mogelijk met de fiets of
lopend te komen. Lukt dat niet, dan is
parkeren bij het station een optie.

FANFARE VOORST GOES WILD WEST!
VOORST.- De voorpret kan weer beginnen! Dus pak je lasso maar en
stel je vrienden, familie en collega’s
alvast op de hoogte. De ‘wildest
concert’ is in aantocht! Zaterdag 13
april in de party saloon van Dorpshuis Voorst!
Een veelzijdig themaconcert van het da
capo orkest en het fanfare orkest onder
leiding van Liesbeth Vernout & Alfred
Willering.
Zij nemen je samen met de stoere cowboys- en cowgirls-muzikanten mee terug
naar de roerige tijden van het wilde westen. De spanning en romantiek zal zichtbaar, hoorbaar én voelbaar zijn!
De avond wordt op unieke wijze gepresenteerd door cowboys van de Voorster
prairie.
Net als in de tijd van de goudkoorts zal
er een “goldrush” zijn. Dit keer niet op
het goud, maar wel op de zitplaatsen op
stoelen en strobalen voor dit concert.

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

OUDE TIJDEN HERLEVEN IN DE KAR
KLARENBEEK.- In de jaren 60 was de band MADDOXS de huisband op zondagmiddag in wegrestaurant de Kar in Klarenbeek. U kunt deze oude tijden
herleven op vrijdagavond 29 maart om 21.00 uur. Deze avond spelen ze weer
muziek uit die tijd. Vooraf kunt u gezellig een hapje eten in het geheel vernieuwde restaurant. Mis het niet!

KINDERKOOR KLARENBEEK
TREEDT OP
KLARENBEEK.- Naast de orkesten die het dorp Klarenbeek rijk is heeft muziekvereniging Klarenbeek ook een kinderkoor! Vrijdag 5 april kan men
tijdens de vrijdagmiddagborrel kennismaken met Kinderkoor Klarenbeek.
Het gratis optreden van Kinderkoor Klarenbeek is van 17.30 tot 19.00 uur in
het MFC. Iedereen is van harte welkom om dit jong talent te horen.
Wees zaterdag 13 april dus op tijd! De
saloon gaat open om 19.30 uur en het
concert begint om 20.00 uur. Entree 5

euro / goudstukken; tot 16 jaar is de toegang gratis. Er is een parkeerplaats voor
paarden aanwezig. See you all soon!

PAS OP VOOR OVERBELASTE LACHSPIEREN
ONHEILSPELLEND TONEEL DOOR KLAVER5

Heeft uw zoon of dochter interesse in
Kinderkoor Klarenbeek? Dan is het optreden van 5 april een geschikt moment om
kennis te maken met het Kinderkoor. Het
koor studeert leuke liedjes van onder andere musicals en van Kinderen voor Kin-

deren. Door het jaar heen zijn er diverse
optredens. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen deelnemen. De oefenavond van het
kinderkoor is elke dinsdag van 18.00 tot
18.45 uur in het MFC te Klarenbeek onder
leiding van Alette van den Brul.

Hij heeft de baan!

WELSUM/DE VECHT.- Toneelgroep Klaver5 uit De Vecht heeft haar eerste
voorstelling van het stuk “Een verhuizing en andere ongemakken” er weer
opzitten in dorpshuis De Bongerd in Welsum. Komend weekeind, op vrijdag
22 en zaterdag 23 maart volgen de uitvoeringen in de thuisbasis in zaal De
Groot op De Vecht. Aanvang 20.00 uur.
Na de eerste opvoering van het voorliggende stuk blijkt weer klip en klaar dat
Klaver5 haar naam en faam weer volledig
waar weet te maken. Het ogenschijnlijke
simpel uitgebeelde verslag van een verhuizing van een stel naar een verbouwde
boerderij loopt uit in een reeks onwaarschijnlijke gebeurtenissen en begripsverwarringen, waarbij de lachspieren
van het publiek het zwaar te verduren
hebben gekregen. De verhaallijn is weliswaar gecompliceerd, maar kan zo uit het

echte leven zijn geplukt. De uitvoering
daarentegen blijkt door de artiesten van
Klaver5 subliem uit gevoerd, waarbij de
in het script aanwezige woordgrappen,
zinswendingen en vermeend verkeerde
klemtonen tot grote kunst zijn verheven.
Dát, gevoegd bij het snelle, uitstekende
acteerwerk van de gelouterde crew zorgde voor een stuk met vele lagen, dat niet
alleen tot daverende lachsalvo’s, maar
ook bij tijd en wijle tot nadenken en/of
nostalgie leidde. Met andere woorden,

Klaver5 was weer onnavolgbaar goed op
dreef.
Voorzitster Heidy Berenschot informeerde het publiek vooraf niet alleen over
achtergronden van de artiesten en medewerkers van het toneelstuk: zij vroeg
ook de nodige aandacht voor het vele
noeste werk van de technici op de achtergrond, de decorbouwers, geluidstechnici, belichting experts, interieurontwerpers, etc. Ook die groep is het jaar rond
bezig met de voorbereidingen voor het
komende stuk van Klaver5. Zij ontwerpen en maken allerhande randzaken,
waardoor uiteindelijk de artiesten hun
werk in een afgerond geheel over het
voetlicht kunnen brengen. Dat lukt, blijkt
ook nu weer, uitstekend.

www.werkeninvoorst.nl

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

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

Bert Peters Bouw- en TimTe koop: Oude koemest voor Te huur in Twello 50,m2 opmerbedrijf. Alle bouwwerkde tuin (fijngemalen) Info: 06slag/werk/hobbyruimte per
zaamheden. Timmerwerkplaats,
45698974 Na: 17.00 uur.
maand opzegbaar, info: (0571)
kozijnreparaties e.d. Ook
27 17 31 / 06 13 88 60 74
Gevraagd: oud ijzer, accu’s,
ENL Belastingservice voor hulp
metalen en witgoed. Wij komen Tuinhuizen en schuren. 06- bij uw belastingaangifte 06 23 Te koop: Kippenmestkorrels
23592164/0575-502635 www.
het bij u halen. Eventueel
09 62 45 Evert Nagel.
25 kilo (voor 150m2 gazon,
bertpetersbouw.nl
tegen kleine vergoeding. Tel
sier- en moestuin) 9 euro, 3
06-14101933
zakken 25 euro. Eperweg 55,
Beukenhaag bosplantsoen (fruit) bomen, hedera, coniferen, rhodo,
Oene, tel. (0578) 62 39 76.
Te koop: Freesia’s Klarenilex ipv buxus taxus www.kwekerijhetveld.nl, Veldweg 50,
beekseweg 44, Voorst. L.
Klarenbeek 0651554827 -0553011451
Leerdam, tel. (0575) 5034 12

0.99
0.79

Dikke Kropsla
2 stuks

1.29

oli jve n: ve rsc hil len de
200 gram
sm ak en

1.99

Pa ks oy
Galia meloen
Broccoli

500 gram

0.79

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

Verloren
18 maart in
apotheek Twello

M

AR

S

Gouden ketting met
hanger, binnenin zit
een parel.

Tyleen slangen en koppelingen

De eerlijke vinder kan €50
beloning ontvangen.
Graag contact opnemen
met het Voorster Nieuws.

STIHL ACCU TUINGEREEDSCHAP

De grootste sortering

M
ER

Wij bouwen aan onze
toekomst, jij ook?

Edelsmederij Jansen Voor al
uw handgemaakte sieraden,
tevens reparaties aan juwelen
en groot zilverwerk. www.
edelsmederijjansen.nl 0651607885 Twello.

Medewerker verhuur
Fulltime
Voor meer informatie kijk op
www.bonhof.com

ERVAREN SCHILDER voor al
uw binnen- en buitenwerk
vrijbl. prijsopg F. Visser
06 22 45 97 07

Ambachtelijk goed!
Gepaneerde schnitzels
4 voor

wij zijn op zoek naar een:

OV

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

www.overmars-tuinenpark.nl

8.00

Spare-ribs
vers uit de grill
500 gram

500g shoarma, 5 broodjes,
knoflooksaus

Chili con carne

per pakket

400 gram

6.50
1.99

per bol

2.75

100 gram

#Lekker makkelijk

Zonnenbergstraat 36 7384 DL Wilp T 055 - 323 12 63 info@bonhof.com

2.85
1.50

100 gram

2.10

Broodje Hollandse garnalen per stuk

4.50

Zalmfilet a la minute

Machine- en Materiaalverhuur

4.00

Saint agur

Coburgerham
100 gram

6.25

Heksenbol

Olijven salami
100 gram

www.bonhof.com

S

Verkoop Service Veluwe BV

MACHINES VOOR TUIN EN PARK
Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

ER

Mulder Orthopedie voor uw
steunzolen en sportzolen.
Kindersteunzolen v.a. E90,00
steunzolen volwassenen
v.a. E147,50 sportzolen v.a.
E147,50. Bel voor een afspraak
of vrijblijvend advies 0614375736 www.mulderorthopedie.nl

AR

S

OV

Alle maten
t/m 63 mm

Eerst naar Bonhof...

0.99

Iedere dag vers gekookt: heerlijke voorjaarstamppotten

ER

e 2.25

kilo

OV

1 regel

Tu rb an a
ba na ne n

AR

Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, Twello

VAN HEES VERSMARKT

M

PUNTJES

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

#Ff tussendoor
#Veiling vers
Zalmfilet

100 gram

1.99

Buurman
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK Twello,
vlees: 0571-271439 | vis: 0571-271662, www.buurmantwello.nl
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KOMISCH TONEELSTUK ‘IN DE KOU’

TONEELVERENIGING DE LOLLEBROEK
WEER OP DE PLANKEN

LEZING DOOR
HENK NIJLAND
VROUWEN VAN NU

PAGINA 9

auto

schade?

WILP.- Tijdens de afdelingsavond
van de Vrouwen van Nu, op donderdag 21 maart, is Henk Nijland te
gast. Henk was 20 jaar wethouder in
de gemeente Duiven. Toen hij met
pensioen ging wilde hij wel eens tijd
voor zich zelf hebben. In 2010 fietste
hij heel Nederland rond langs de
grenzen.
“Heel je leven is er iemand die zegt wat
je moet doen. Ik wilde niet meer door
de agenda geleefd worden maar zelf beslissen,” aldus Henk. Nijland fietst sinds
2008 en is toen naar Santiago de Compostella (2500 km) gefietst. Jaarlijks fietst
hij ongeveer 6000 kilometer. Hij vertelt
met veel plaatjes over zijn ervaring, uitrusting en geeft tips voor reis en verblijf
onderweg.
Hij fietst basis zoals hij het noemt: een

Engelenburgstraat
55, Twello
Twello
Engelenburgstraat 55,

Tel:
28
Tel: 0571
0571 78
78 50
50 28
gewone damesfiets met vier tassen en
een tentje. Hij kookt zelf en overnacht
waar het uitkomt en leuk is.
Wie belangstelling heeft voor deze lezing
is vanaf 19.45 uur welkom in Dorpshuis
de Pompe aan de Dorpstraat 41 Wilp.

VROUWEN VAN NU WELSUM
WELSUM.- Eénmaal per jaar verzorgen enkele leden een afdelingsavond bij
de Vrouwen van Nu afdeling Welsum. Dit ééndags bestuur organiseert 21
maart het programma. De invulling blijft een verrassing maar om een tipje
van de sluier op te lichten, het thema is “Onze gezondheid en onze darmen”.

De acteurs van toneelvereniging de Lollebroek
WILP-ACHTERHOEK.- Na een pauze van een jaar zijn de spelers van toneelvereniging de Lollebroek binnenkort weer te zien in een komisch toneelstuk. In het weekend van 5 en 6 april zal de vernieuwde spelersgroep op de
planken staan met het stuk ‘In de kou’, geschreven door Emile Lotz.
Het stuk wordt in drie bedrijven opgevoerd in restaurant Bosgoed aan de
Zwarte Kolkstraat. Door een speling van
het lot komen een groep totaal verschillende mensen tijdens hun wintersportvakantie ingesneeuwd te zitten in een
chalet in Zwitserland. Een verwend stel
uit Wassenaar en een gezin uit Almere-

haven, die voor het eerst van hun leven
niet naar de camping gingen. De fanatieke skilerares en een jonge man die zichzelf wil leren kennen completeren deze
hutspot van verschillende karakters, die
in een crisissituatie als deze heel anders
reageren dan je zou verwachten.
De entree voor volwassenen is € 7,50 (in-

clusief koffie/thee). Kinderen tot en met
12 jaar € 5,00 (inclusief glas limonade).
Aanvangstijden vrijdagavond 5 april,
zaal open 19.00 uur, aanvang 20.00 uur.
Zaterdagmiddag 6 april, zaal open 13.00
uur, aanvang 13.30 uur. Zaterdagavond 6
april, zaal open 19.00 uur, aanvang 20.00
uur. Er is bij elke uitvoering een verloting
met fantastische prijzen. Kaarten zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Oonk te Twello, Bosgoed Diervoeders
te Wilp-Achterhoek, Bonhof Landbouw en
Industrietechniek te Wilp Achterhoek.

i.s.m.

D-day

Kom jij ook? geef je op vóór 23 maart 2019!
www.vandalen-installatie.nl/d-day
wanneer:

ZATERDAG
6 APRIL
waar:

Skydeck Teuge
workshop

BOUW EEN
MAANAUTO
OP SOLAR

programma
vanaf 13.00 uur
Duurzame beurs met technische innovaties

Diverse activiteiten zoals flightsimulator

14.00 uur
Lezing Vattenfall Solar Team

Duurzame beurs met technische innovaties
Diverse activiteiten zoals springkussen

15.30 uur
Lezing André Kuipers

vanaf 16.30 uur
Hapje & drankje

ANDRÉ KUIPERS

vóór 23 maart 2019

Vrouwen van Nu in de gemeente Olst/Wijhe is op woensdag 10 april bij het Wapen
van Wesepe in Wesepe. Cabaretgroep
Vrouwen Spektakel verzorgt deze avond.
Dan staan er nog twee activiteiten voor
deze zomer op het programma. 21 Mei is
onze fietsdagtocht en 13 juni de busreis.

KOFFIEKLUS ZORGT
VOOR MINDER AFVAL
KLARENBEEK.- Inmiddels is de Koffieklus een bekend begrip in Klarenbeek.
Woensdag 10 april van 10.00 tot 12.00 uur is de Koffieklus weer in het MFC
aan de Bosweg. Kom gerust met uw apparaat zodat het een tweede kans
krijgt en we samen de afvalberg wat kunnen beperken.

Koffie + klussen

We kennen de term Repair Café dat veelal wordt gebruikt. In beide gevallen gaat
het om het repareren of herstellen van
apparaten, machines of kleding. In Klarenbeek doen we dit tijdens het nuttigen
van een vers bakje koffie, vandaar de
naam Koffieklus. De Koffieklus is belangrijk gezien we mee willen werken aan het
klimaatverdrag, het terugbrengen van
CO2. Het repareren kan tot 24 kilo CO2uitstoot voorkomen.

Duurzame toekomst

Wanneer alle Repair Cafés ter wereld (op
dit moment 1.689) gezamenlijk iedere
maand (eens per maand met 25 reparaties) meer dan 709.000 kilo CO2 kunnen
besparen. Dan staat dit gelijk aan een
CO2-besparing van 8.500.000 kilo per jaar.
Gezien de schatting dat een gemiddelde
persoon in de westerse wereld jaarlijks
een CO2-uitstoot van 10.000 kilo veroor-

zaakt, betekent dit dat de Repair Café-beweging op dit moment de jaarlijkse CO2uitstoot van maximaal 850 mensen kan
voorkomen. “Ik hoop dat dit onderzoek
verder debat stimuleert en leidt tot meer
actie voor een duurzame toekomst”, aldus
onderzoeker Steve Privett die onlangs afstudeerde aan de Universiteit van Surrey.

Hoge slagingskans

Reparaties worden vaak vooral belemmerd door gebrek aan reparatiekennis
bij het algemene publiek, en minder
doordat producten slecht te repareren
zijn. De meeste mensen missen de kennis om bij problemen met huishoudelijke voorwerpen een diagnose te kunnen
stellen en het probleem op te lossen.
Daardoor zijn ze geneigd producten weg
te gooien, terwijl de hoge slagingspercentages in het Repair Café aangeven
dat veel problemen wel degelijk opgelost
kunnen worden.

vanaf 13.30 uur
Workshop voor kinderen

vanaf 14.30 uur

wie is er bij:

Schrijf je
nu in!

De avond begint om 19.30 uur, in dorpshuis de Bongerd te Welsum. 25 Maart zijn
de dames van de afdeling uitgenodigd
door VrouwenActief Oene. Romke van de
Kaa geeft daar een lezing over “tuinen en
tuinieren” in Dorpszicht in Oene. De gezamenlijk avond van de afdelingen van de

Muziek

Inschrijven verplicht!

VATTENFALL
SOLAR
TEAM
ZONNEBLOEMWEDSTRIJD

HOE VEILIG BENT U DIGITAAL?
VOORST.- De Ondernemers Vereniging Voorst organiseert een informatieavond over onze digitale wereld op donderdag 21 maart 2019 om 20.00 uur
in het Dorpshuis te Voorst. Deze avond is voor iedereen toegankelijk u hoeft
geen ondernemer te zijn. Bent u benieuwd of u digitaal veilig bent kom dan
naar deze avond en u zult verrast zijn. De Politie Eenheid Oost Nederland in
de persoon van Anton Jansen zal deze avond verzorgen.
Waarbij denken wij aan digitaal en (on)
veilig? Phishing mail onder meer van de
bank en valse websites. Hoe kun je die
herkennen? Onze apps op de telefoon
waarmee je je elektronica in huis kunt
regelen, je telefoon, websites, enz.
Regelmatig proberen cybercriminelen
mensen via zogenaamde phishing mails
naar frauduleuze websites te sturen. Via
dergelijke websites worden gebruikers-

namen, wachtwoorden, financiële informatie en andere gevoelige gegevens gestolen. De verschillende technologische
voortuitgangen hebben veel invloed op
de beveiliging van onze systemen en hoe
gaan wij hiermee om?
De OVV hoopt u te zien en u een opzet
naar een “veilige” digitale wereld mee te
kunnen geven.

De nieuwe
voorjaarscollectie!

gespecialiseerd in seniorenmode

Electra vanaf nu verkrijgbaar

Verkoop Service Veluwe BV
Koppelstraat 4 | Twello | 0571 - 794 514 | www.v-s-v.nl
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WELKOM
LENTE!

topSlijters
Poldervaart
Stationsstraat 14
Twello

van
Gentieertrassen,

T 0571-275757

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

www.uwtopslijter.nl

12,99
100 cl

onze
!
achter
voor &

12,49
100 cl

15,99

14,99

100 cl

100 cl

23,99

12,49

50 cl

70 cl

DE KRIBBE.NL
eten. drinken. genieten.

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

OLIFANT

Jonge
Graanjenever

9,99
70 cl

WEDUWE
JOUSTRA
Beerenburg

SMIRNOFF
GLENGARRY
Triple Distilled Highland Blended
Vodka
Scotch Whisky

38,99

UNDERBERG
Kruidenbitter

70 cl

GIBSON’S

DUQUE DE SEVILLA
D.O. Campo de Borja, Spanje

Garnacha Tempranillo
Viura Chardonnay
Garnacha Rosado
EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

3,49
3 x 2cl

ESTARO RUM
Wit of Bruin

THE GLENLIVET
CAPTAIN’S RESERVE
Speyside Single Malt
Scotch Whisky

Country Lane
Stellenbosch-Zuid Afrika
Reserve Chardonnay
Reserve Shiraz-Pinotage
75 cl
wk 07-08

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

75 cl per fles 5,49
DOOS à 6 FLESSEN

23.

99

[= per fles voor 4,00]

7.

wk 12-13
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

GODET COGNAC
VSOP Sélection
Spéciale

London
Dry Gin

49

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service
70-Tons weegbrug
Runnenbergweg 7 Vaassen

tel. 06-13694873

info@kbschroot.nl

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

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Zeten/ofdrukfouten
drukfouten voorbehouden
voorbehouden
Zeten/of
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Aanbiedingen geldig van 18-03-2019 t/m 31-03-2019

(Procescertificaat(Procescertificaat
asbestverwijdering)
asbestverwijdering)

AVZ Asbest BV

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

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

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

AVZ Asbest BV

Tel. 0571-76
0571-76 90
Tel.
9030
30
info@avz-asbest.nl
info@avz-asbest.nl
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DANK VOOR GEBODEN HULP

WARMTE IN MAART KAN WEL
DOOR DE JAREN HEEN
Met een maandgemiddelde temperatuur in De Bilt van 5,8 graden en de bekende maartse buien is maart in ons land vaak echter meer een winter- dan een
lentemaand. In de loop van de maand loopt het langjarig gemiddelde van de
temperatuur echter met de dag op en de echte winterkou beperkt zich meestal
tot de eerste helft van de maand. De normale (gemiddelde over het tijdvak 19712000) middagtemperatuur stijgt van 7 graden begin maart tot 12 graden aan
het einde van deze maand.Wanneer de lucht vanuit Zuid-Europa wordt aangevoerd kan de temperatuur, zeker bij zonnig weer, al flink oplopen. In de eerste
helft van de maand zijn in ons land onder dergelijke omstandigheden eerder
in deze eeuw temperaturen gemeten van ongeveer 20 graden. Later in maart
kan de temperatuur nog een stuk hoger komen en op 29 maart 1968 werd in
Zuid-Limburg plaatselijk 26 graden gemeten, de hoogste temperatuur ooit in
deze maand in ons land waargenomen. De eerste warme dag van het jaar met
een maximumtemperatuur van 20 graden of hoger valt echter meestal in april
of mei, maar soms dus al in maart. In De Bilt was de vroegste datum waarop die
temperatuur werd bereikt 17 maart in 1961 en 1990. In het Limburgse Echt werd
in 1989 al op 6 maart een temperatuur van ruim 20 graden bereikt. De laatste
jaren zijn in ons land in maart regelmatig temperaturen tussen 18 en 23 graden
gemeten. De maand maart was in de periode 1989-1995 steeds bijzonder zacht.
In 1991 was deze maand met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 8,8
graden zelfs recordwarm. Maart 1989 en maart 1990 waren in De Bilt met achtereenvolgens 8,2 graden en 8,5 graden als gemiddelde temperatuur nauwelijks
kouder. In deze maanden liep de temperatuur in Limburg op een paar dagen tot
boven 20 graden op. Aan de kust zijn zulke hoge temperaturen in deze tijd onder
invloed van het nog koude zeewater zeldzaam. Op 7 en 8 maart 1991 bleef de
temperatuur in De Bilt boven 10 graden, maar de hoogste minimumtemperatuur in deze maand noteerde het KNMI op 30 maart 1998 met 12,6 graden. In de
nacht van 3 op 4 maart 1998 liep de temperatuur in Oost-Maarland op tot 16,6
graden, een uitzonderlijk hoge waarde voor die tijd en voor dat tijdstip.

Deze week ook zachter na zoveel regen.

Donderdag komt de temperatuur op 16 graden uit. Een afwisseling van zon en
wolken. Vrijdag ook zon en wolken bij dan een nog wat hogere temperatuur van
17 graden. Zaterdag zullen we ook kunnen genieten van zon met af en toe wat
wolken bij 17 graden. Zondag lijkt de temperatuur weer wat te zakken naar 13
graden met zon en wolken.
U ziet de regen blijft even weg.
Mark Wolvenne
Terwolde

Voorsternieuws
Opgave van advertenties

Acquisitie

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

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

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

Michel van den Hengel
Telefoon 06 30 10 86 92

Aanleveren redactie
Twello

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

Voorst

Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink1@hotmail.com

Klarenbeek

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

Bussloo-Posterenk
Terwolde/Nijbroek
Wilp/Wilp-Achterhoek De Vecht/Welsum
H. Troost
De Hoven
Vaassenseweg 9
7396 NA Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl
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KLACHTEN
OVER
BEZORGING:

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

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

TWELLO.- Hoe belangrijk snelle en deskundige hulp kan zijn werd enkele weken
geleden weer eens bewezen. Nog ongewis van een naderend onheil ging Freddy
Beekhuis aan de slag in zijn geliefde tuin.
Plotseling voelde hij zijn krachten wegzakken en was niet meer in staat om op
te staan als gevolg van een hartstilstand.
Gelukkig voor hem waren zijn zonen zo
alert om direct 112 te bellen en buurman
Andre Buitenhuis was er snel bij om een
reanimatie toe te passen. Ook een ziekenauto en politie waren snel ter plekke.

Freddy en zijn vrouw Anja willen bij deze
hun zonen Mike en Marvin evenals buurman Andre bedanken voor het snelle
handelen en het verlenen van de eerste
hulp. Maar ook alle anderen (teveel om
op te noemen) die op welke wijze dan
ook hulp hebben geboden. Ook het belang van reanimatie met AED wil de familie Beekhuis onderstrepen.

Het belang van reanimatie/AED

Bij kamerfibrillatie kan onmiddellijke reanimatie, liefst gecombineerd met defibril-

atie met een AED, het leven van de patiënt
nog redden. Deze vorm van hulpverlening
moet, door de acute aard van een hartinfarct, meestal van omstanders komen. In
principe kan iedereen in een avond leren
hoe je moet reanimeren. Vooral de Hartstichting spant zich daarom al jaren in om
het publiek te overtuigen van het belang
van reanimatie. Zogenoemde basale reanimatie, een combinatie van borstcompressie en beademing, houdt de bloedtoevoer
naar de hersenen van de patiënt enigszins
op gang tot professionele hulp arriveert.

SENIOREN GENIETEN WEDEROM
VAN LUNCHCONCERT
TWELLO.- Een grote groep senioren
uit Twello en omgeving genoot vorige
week dinsdag weer van een smaakvol
en gezellig lunchconcert bij brasserierestaurant Korderijnk. De lunchconcerten, die tweemaal per jaar plaatsvinden
in het sfeervolle etablissement, kunnen
steevast rekenen op een flinke belangstelling.
Terwijl buiten de weersomstandigheden alles behalve optimaal waren kon
men zich binnen laven aan een heerlijk
warme driegangen lunch die werd overgoten met muziek van salonorkest Abrahan Gezien, onder leiding van dirigent
Martin van Zanten. Goed in het gehoor
liggende operette melodieën met als
toetje een keur aan liedjes van de alom
bekende Toon Hermans en de keukenbrigade van Korderijnk die alles uit de
kast had getrokken voor een smaakvol
geheel, dit alles tezamen zorgde voor
enkele aangename uurtjes.

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE ZONNEBLOEM
BETAALT ZICH ONMIDDELLIJK UIT
REGIO.- De Zonnebloem wil het vrijwilligersbestand graag op peil houden
en telkens verjongen. Daarom nodigen zij van harte mensen uit die een
deel van hun tijd willen besteden aan bezoek, activiteiten, (eenvoudige)
bestuurszaken om contact te zoeken met de Zonnebloem regio Voorst.
We noemen het “vrijwilligerswerk”, maar
het is helemaal geen werk, niemand
verwacht dat je arbeid levert. Het is veel
eerder een aangename manier van je
tijd besteden, die nog wat oplevert ook:
het plezier van de gast voor wie je het
doet én het plezier dat je ervaart omdat
een ander geniet. Daarom is de groep
vrijwilligers van de Zonnebloem hier in
de gemeente Voorst waarschijnlijk ook
zo constant.
Binnen die regio verzorgen vijf afdelingen de activiteiten voor hun gasten:
Wilp-Voorst, Klarenbeek, Twello Oost,
Twello Zuiderwijk en Twello Noord-West,

waaronder Teuge, Terwolde en Nijbroek.
Het geeft een grote voldoening om samen met andere vrijwilligers onze gasten een fijne tijd te bezorgen. Samen een
leuke activiteit bedenken, een uitstapje
plannen, eens samen eten, bij elkaar
op bezoek komen, een heerlijke wandeling maken in de mooie natuur, terwijl je
een gast in een rolstoel voortduwt. Juist
voor mensen met een fysieke beperking,
die niet zo vaak naar buiten gaan, is dit
een groot genoegen. Het zijn geen bezigheden waarvoor hogere wiskunde of
talenkennis gevraagd wordt, maar wel

het besef dat we elkaars leven kunnen
veraangenamen; dat van de gast en van
onszelf.
Momenteel is de afdeling Klarenbeek op
zoek naar iemand die een aantal voorzitterstaken op zich wil nemen en naar
een bestuurslid voor het bezoekwerk.
De afdeling Twello Zuiderwijk zou zijn
bestuur graag aanvullen met twee nieuwe leden. Hiervoor kunnen de taken in
onderling overleg worden afgesproken.
Ook bij kortdurende activiteiten zoals
het wandelen bij Bussloo of helpen bij
een evenement is uw hulp zeer welkom.
Neem contact op met ons secretariaat
en wij plannen samen met u hoe u het
Zonnebloemwerk kunt steunen. U vindt
het secretariaat bij Adriënne Klunhaar,
tel: 0571-274714, e-mail zonnebloemregiovoorst@gmail.com

BOEK 200 JAAR GEMEENTE VOORST
GEMEENTE VOORST.- Binnenkort verschijnt de geschiedenis van
200 jaar Voorst in boekvorm. Op dit moment wordt door de Oudheidkundige Kring de laatste hand gelegd aan het boek, daarna
wordt het boek gedrukt. Tot 31 maart is het mogelijk het boek te
bestellen voor de inschrijfprijs van 15 euro. Daarna gaat het boek
17,50 euro kosten. Bestellen gaat eenvoudig via info@okvvoorst.
nl. Bellen (0571-277090) of langskomen kan ook op dinsdag en
woensdag tussen 9.00 en 16.00 uur.
Het is een prachtig boek geworden over landbouw, religie, gezondheidszorg, middenstand, , te veel om op te noemen.
In 200 jaar is veel veranderd, maar andere dingen bleven of keerden terug. Bijvoorbeeld de kruidenier: “Vroeger deed de kruidenier echt aan
klantenbinding. Hij kwam aan huis om het boekje op te halen, aaide de
hond, roerde desnoods in de pan als de vrouw op het land was. De volgende dag kwam hij weer terug, speelde weer met de hond en bracht de
boodschappen.
Na contante betaling keerde hij naar huis terug. Anno 2018 gebeurt dat
weer. De boodschappen worden op internet besteld. Ze worden gekoeld
en verpakt aan huis geleverd en met de bankpas wordt mobiel gepind.”
Oude tijden keren weer.

Gehele ochtend
rondleiding door
leerlingen

Klarenbeekseweg 129 , 7381 BE
Klarenbeek tel: 055 3011568
www.dedalk.nl

Centrale presentatie
9.30 uur en 10.30 uur

Kopermolenweg 8 , 7382 BT
Klarenbeek tel: 055 3011462
www.dekopermolen.skbg.nl

U bent van harte welkom op de scholen.
Samen met uw kind kunt u vrij rondkijken, vragen stellen en sfeer proeven.

Voorsternieuws
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UITBREIDING A1 APELDOORN-AZELO
VERSNELD VAN START
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NATTE CULINAIRE WANDELING
EEN GROOT SUCCES

energiewinning.”
Math Dohmen, directeur Heijmans Infra: “We zijn blij met het vertrouwen dat
RWS in ons heeft en met de werkzaamheden aanvullend op fase 1. Na het startsein van vandaag wordt ons werk buiten
zichtbaar. Hiervan ervaren de gebruikers
uiteindelijk de voordelen. Dat is wat ons
samen met Rijkswaterstaat beweegt.”

REGIO.- Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) luidde op 13 maart 2019 de start van de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo in. Samen met de gedeputeerden Conny Bieze van Gelderland,
Bert Boerman van Overijssel en bestuurder Jos Penninx van de Cleantechregio gaf zij het startsein van de werkzaamheden die Heijmans tussen
Twello en Deventer en tussen Deventer-Oost en Rijssen uitvoert.
De verbreding van A1 Apeldoorn-Azelo
wordt in fasen uitgevoerd. De minister
heeft mooi nieuws voor de regio: ‘De A1
Oost is economisch gezien een belangrijke weg, voor zowel de regio als voor
de rest van het land. Ik ben dan ook blij
dat ik kan melden dat we de tweede
fase van de uitbreiding van de A1 met
vier jaar gaan versnellen. We gaan al in
2020 aan de slag met deze weg tussen
Deventer en Deventer-Oost en tussen
Rijssen en Azelo in plaats van in 2024,
zoals was gepland. Dat betekent minder
lang overlast voor omwonenden en automobilisten en veel sneller, veel betere
doorstroming op de A1’.
Samen met de provincies Overijssel en
Gelderland en de Cleantechregio investeert de Rijksoverheid ruim 400 miljoen
euro in het verbreden van de A1: tussen
Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt
Azelo naar 2x3 rijstroken.
De weggedeelten ter hoogte van Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen
en knooppunt Azelo worden in de planning naar voren gehaald en al in 2020 en
2021 uitgevoerd. Bouwbedrijf Heijmans
gaat de werkzaamheden voor al deze
trajecten uitvoeren. Daarnaast wordt
het gedeelte tussen Apeldoorn en Twello
ook eerder uitgevoerd, namelijk tussen
2021 en 2025. Hiervoor wordt in de begroting van het ministerie van IenW 60
miljoen euro naar voren geschoven.

Starthandeling

Op woensdag 13 maart verrichtte minister Cora van Nieuwenhuizen samen met
de gedeputeerden van de provincies
Gelderland en Overijssel en de bestuurder van de Cleantechtregio de starthandeling voor de realisatie van de A1 Apel-

doorn-Azelo.
Conny Bieze, gedeputeerde provincie
Gelderland: “Voor zowel inwoners als
het vrachtverkeer is het belangrijk dat
ze snel en vlot kunnen doorrijden. Daarmee vergroten we de bereikbaarheid.
We zijn erg tevreden over de aandacht
die er wordt besteed aan de inpassing in
het landschap.”
Bert Boerman, gedeputeerde provincie
Overijssel: “Ik ben blij met de versnelling
van de capaciteitsuitbreiding van de A1
tussen Apeldoorn en Twente die de minister nu in gang zet. Dat levert een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid
van Oost-Nederland en stimuleert de
economie en werkgelegenheid in beide
provincies. Maar naast meer asfalt kijken
we ook nadrukkelijk naar een goede inrichting van het gebied rond de A1, met
onder andere geluidwerende maatregelen, betere fietsverbindingen, nieuwe
natuur, faunapassages en mogelijkheden voor het opwekken van duurzame
energie.”
Jos Penninx, bestuurder Cleantech Regio
en burgemeester van Voorst: “Vanuit de
Cleantech Regio zijn wij uiteraard blij dat
de verbreding van de A1 nu daadwerkelijk in gang gezet wordt. Een mooie verbetering voor de doorstroming en bereikbaarheid tussen de Randstad en het
oosten van Nederland en Europa!. Dank
voor de constructieve samenwerking in
de planvorming hierin tussen rijk, provincies en regio’s. Een mooie basis voor
de toekomst. Laten we samen blijven
werken aan het verbeteren van deze belangrijke corridor en van de zone langs
de A1 een echte cleantechzone maken
met circulaire economie en duurzame

TV PROGRAMMA HET
KLOKHUIS NAAR EMPE
EMPE.- Voor ondernemende kinderen organiseert Het Klokhuis
van NTR een de backstage dag op
zaterdag 30 maart, deelname is
gratis. Veel bedrijven doen mee,
6tea6 uit Empe is er één van, dat
is een bedrijf dat theeworkshops
verzorgt, thee verkoopt en restaurants adviseert in hun theemenukeuze.
Op 30 maart geeft 6tea6 drie
theeworkshops van anderhalf uur
gedurende de dag. Je gaat thee
proeven, ijsthee maken, leren
waar thee vandaan komt en je
hoort hoe het bij 6tea6 gaat: hoe
begin je nu je eigen bedrijf, hoe
run je het, is het leuk om eigen
baas te zijn? Geef je op voor één
van de workshops via backstage.
hetklokhuis.nl

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo
Toenemend vrachtverkeer zorgt voor
veel vertraging op de A1 Oost tussen
Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een
belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route
is belangrijk voor de bereikbaarheid en
economische ontwikkeling van de regio.
Daarom werken rijk en regio samen aan
het vergroten van de capaciteit van de
A1 Oost.

Meer informatie?

Kijk voor achtergrondinformatie op de
pagina www.rws.nl/uitbreidingA1Oost.
U kunt ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op
0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het
weekend en op feestdagen van 10:00
uur tot 18:30 uur.

TWELLO.- De vierde editie van de culinaire wandeling was wederom een groot succes. Ondanks het slechte weer waren er 241 goed gemutste deelnemers. De culinaire
wandeling in Twello ging langs diverse horecabedrijven en stond ook nu weer in het
teken van verschillende culinaire smaken. Gedurende de wandeling kreeg men een
keur aan gerechtjes geserveerd.

Eén jaar na de verkiezingen:

AREND legt

verantwoording af!
Iedereen is hartelijk welkom.

Donderdag

28 maart
20.00 uur

Café Bakker

Stationsstraat 13A
TWELLO

www.lijstarend.nl

ONZE
WINKEL IN
COLMSCHATE IS TOTAAL
VERNIEUWD!
OOK TWELLO VIERT MEE!
LOOP BINNEN EN PROFITEER

3 dagen lang feest!

15%

DONDERDAG 21 - VRIJDAG 22 - ZATERDAG 23 MAART

KORTING OP DE TOTALE COLLECTIE*
VOETBAL - TENNIS - HOCKEY - RUNNING
FITNESS - ZAAL - CASUAL
*M.U.V. AANBIEDINGEN/SALE

MARKTSTRAAT 1
7391 DB TWELLO
TEL: 0571 271 388

WOENSDAG 20 maart 2019

Voorsternieuws

PAGINA 15

DE WINTER UIT, HET VOORJAAR IN
TERWOLDE.- De Terwoldse Ontmoeting heeft op vrijdag 15 maart de
winter afgesloten met een dampend
stamppot-buffet. Alle stamppotten
werden door vrijwillige cateraars zo
rond vijf uur in het dorpshuis op het
buffet geëtaleerd. Zo’n 40 deelnemers getuigden na afloop met een
klaterend applaus van de uitstekende kwaliteit van de gerechten.

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!

De keuze was groots: boerenkool, zuurkool, hutspot en hete bliksem werd met
verse worst, rookworst, speklappen en
hachee tot een rijkelijk geheel gemaakt.
De maaltijd werd afgesloten met een
heus puddingbuffet! Volgens Jannie, de
maakster van het buffet, oorspronkelijk
gecreëerd van volle melk rechtstreeks
van de boer.
Het initiatief tot gezamenlijke maaltijden
op gezette tijden wordt inmiddels door
de dorpsgemeenschap zeer gewaardeerd, zo lieten de bezoekers weten. In
zijn afsluitend woordje liet Pieter weten
dat met het stamppotbuffet de winter
uitgeluid werd en hij kondigde nieuwe
voorjaars- en zomeractiviteiten aan. Zo
zal er op vrijdag 19 april een Paasbrunch
zijn. En op vrijdag 14 juni staat er een
kruudmoes- en pastamaaltijd op het
programma. Op 30 augustus zal de zomer gevierd worden met een barbecue.

VEILIG EN GEBORGEN
BIJ PAPA EN MAMA
De laatste tijd kruipt de oudste maar al te graag bij ons in bed. Midden in de
nacht. Ze meld zich niet eens meer. Ik voel gewoon ineens een klein warm
beentje over mij heen en een arm om mijn nek. Dat is heel gezellig allemaal.
Maar dat hoeft niet elke nacht van ons.
Dus wat gaan we doen vandaag? Naar de ikea. We willen daar een enorme
knuffel kopen voor in het bed van de oudste. Zo heeft ze alsnog wat groots
en zachts om tegenaan te liggen.

GOEDE OPBRENGST VERKOOP
POTGROND EN COMPOST
TERWOLDE-NIJBROEK/DE
VECHT.De opbrengst van de potgrond en
compostactie die door de Stichting
Vrienden van Loamnes werd georganiseerd op de afgelopen zaterdagen 2 en 9 maart heeft tot verrassing van de organisatie het mooie
netto bedrag van € 3950.00 opgebracht. Hiermee kunnen veel dingen gerealiseerd worden in Loamnes en Hoghilag, Roemenie, die nog
op de planning staan.
De verkopers van de actie hebben het
heel goed getroffen met de weersomstandigheden. Op 2 maart in Nijbroek
en de Vecht scheen zelfs nog even de
zon in deze natte weken. Negen maart
waren de vooruitzichten voor Terwolde
erg slecht, maar het was droog toen
de vijwilligers begonnen. maar toen de
meesten klaar waren met hun ronde vielen er heftige regen en hagelbuien. Een
paar verkopers in Terwolde zijn nog be-

hoorlijk nat geworden. De leden van de
Stichting wil alle helpers, zo’n 20 mensen
in Nijbroek en de Vecht en ook 20 mensen in Terwolde heel hartelijk bedanken
voor hun inzet.
Er zijn nog 30 zakken potgrond en 15

zakken compost overgebleven, mocht
u daarvoor nog interesse hebben, dan
kunt u bellen 0571 291556 of mailen
wvdsnel2@gmail.com en er wordt geregeld dat u in het bezit komt van de bestelde artikelen.

ACCENT GOUDSMEDERIJ-JUWELIER
SLUIT HAAR DEUREN

TWELLO.- Over een aantal maanden sluiten Anke Veldhoen en Carola Binnenmars hun winkel “Accent Goudsmederij
juwelier” in het centrum van Twello.

Carola en Anke draaien over enkele maanden de deuren van
Accent Goudsmederij en Juwelier definitief op slot

Hier liggen twee redenen aan ten grondslag; Anke gaat genieten van haar welverdiende pensioen en Carola valt het reizen
van Enschede naar Twello steeds zwaarder en wil zich richten op andere activiteiten. Daarmee sluiten de dames een lange
periode van samenwerken af.
De juwelier en de goudsmid hadden de afgelopen 18 jaar beslist niet willen missen:
“Het is een ontzettend leuk vak waarbij je
veel contacten legt en mooie producten
levert en maakt. We stoppen omdat de tijd
er rijp voor is.” Het contact met de klanten
gaan de dames het meeste missen: “Daar
bewaren we mooie herinneringen aan.
Sieraden hebben vaak veel emotionele
waarde. Niets geeft zoveel voldoening als
mensen blij te maken met een gekocht of
speciaal ontworpen sieraad.”
De komende maanden staan in het teken
van de opheffingsuitverkoop onder het
motto: Op = Op. Houd dus de speciale acties in de gaten!

We komen halverwege de middag aan bij de Ikea en ineens hoor ik het: Een
huilend kindje. Mijn eerste gedachten zijn dat er iemand misschien niet had
geluisterd en straf kreeg. Of het was gevallen en werd getroost.
Echter, toen we dichterbij kwamen, bleek het verhaal anders. Geen boze
ouder en ook geen troostende ouder. Er was zelfs geen enkele ouder te bekennen. Het meisje stond heel hard te snikken. Midden op het pad. Met haar
knuffeltje in haar handje. Steeds
om zich heen aan het kijken. Ze
was bang.
M’n moederhart huilde met haar
mee. En al snel zaten we met
ons viertjes om haar heen. ‘Ben
je papa en mama kwijt?’ Vroegen
we. Het meisje snikte nog harder.
‘Kom we gaan ze zoeken.’
Ze klampte zich aan mij vast. M’n man liep de ene kant op met onze kinderen
en zocht naar - zoekende- ouders. En ik liep met haar de andere kant op.
Waar we ook keken, geen papa en geen mama.
Het leek uren te duren voordat we een medewerker vonden. En niet veel
later klonk er een oproep voor het meisje door de speakers heen.
Ondertussen probeerde ik haar te vermaken. Maar ze bleef alert. En ze bleef
huilen. Hartverscheurend.
Net als ik bijna met haar mee begin te huilen komt er een bewaker aangelopen. Goed nieuws. Haar ouders hadden zich gemeld. Ze mocht mee. En snel
pakte ze de hand van de bewaker. Weg waren ze.
Ik ben ongelofelijk blij voor haar. En voor haar ouders. Wat zullen ze vreselijk
bezorgd zijn geweest. Je kunt nu denken. Wie verliest er nou zijn kind? Maar
ik denk dat het een kwestie is van enkele seconden. Je draait je om en ze zijn
weg. Het kan iedereen overkomen. Ik weet trouwens niet wat ik nou erger
vind: Een ouder dat zijn kind per ongeluk kwijt raakt, of tientallen mensen
die gewoon langs zo’n meisje heen lopen. En niets doen.

’Je draait je om
en ze zijn weg. ’

Ik zoek mijn gezin weer op. We zijn weer compleet. En kopen de allergrootste knuffel die we kunnen vinden.
En slaapt ze inmiddels in haar eigen bed? Zeker. Het eerste deel van de
nacht. En dan komt ze weer. Veilig en geborgen tussen papa en mama in. Als
ze straks 18 jaar is dan doet ze dat vast niet meer.

Suus!

DORPSVERFRAAIING
IN DE PROBLEMEN

TWELLO.- De tractor van de Dorpsverfraaiing is dusdanig kapot dat reparatie niet
raadzaam is. Een groot probleem. De tractor is het vervoersmiddel voor de watertank.
“De tractor was niet de jongste meer” aldus dhr. Jansen, voorzitter van de Dorpsverfraaiing. “We hadden echter verwacht dat de levensduur nog een paar jaar langer zou
zijn. Onze watertank is onmisbaar in tijden van warmte en droogte. Deze aanhanger
met de watertank erop heeft een tractor of een ander trekvoertuig nodig om water te
kunnen geven aan de planten in de bloembakken en de rotondes.” Op de vraag “Hoe
nu verder?” kan dhr. Jansen nog geen antwoord geven. Hij vertelt dat de vrijwilligers
zich beraden over die vraag. De Dorpsverfraaiing zoekt een vervangend trekvoertuig, liefst zo milieuvriendelijk mogelijk. Heeft u suggesties? De Dorpsverfraaiing stelt
meedenken op prijs. Mail uw ideeën naar info@dorpsverfraaiing.nl.

voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
 Ronde-tafelgesprek
maandag 25 maart 2019, 19.30 uur
Op maandag 25 maart heeft de gemeenteraad een ingelast ronde-tafelgesprek. In
dit gesprek vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, als voorbereiding op de raadsvergadering over het onderwerp op maandag 1 april 2019 vanaf
19.30 uur.
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. Graag aanmelden bij
de griffie 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.
Het volgende onderwerp staat op de agenda:

Maandag 25 maart 19.30 uur (raadzaal)
1. Fasedocument definitiefase verduurzaming en revitalisering gemeentehuis
Voorst
De opstart- en initiatieffase van het project verduurzaming en revitalisering gemeentehuis is in 2018 afgerond met de vaststelling van het raadsbesluit van 25
juni 2018, waarbij een taakstellend krediet van € 15,3 mln. beschikbaar is gesteld
voor realisatie van het project. In de definitiefase is aan de eisen uit de initiatieffase verder vormgegeven, voordat men gaat ontwerpen. Nu zijn de ambities helder,
vastgelegd in programma's van eisen (PvE) (Ruimtelijk-Functioneel-Technisch). Met
de vaststelling van het fasedocument-definitiefase verduurzaming en revitalisering gemeentehuis Voorst geeft het college groen licht voor de start van de volgende fase, de ontwerpfase. Voordat het college definitief een besluit neemt krijgt
de gemeenteraad de gelegenheid hierover zijn mening te geven.

Informatie ronde-tafelgesprek 25 maart 2019
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van 25 maart
2019 te komen. Deze staan ook op voorst.raadsinformatie.nl en in
de (gratis) App Politiek Portaal Publieksapplicatie.
In de raadzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen
de stukken digitaal kunt be-kijken via uw eigen apparatuur.

 Besluitenlijst raadsvergadering 11 maart 2019
Besluiten
 Bekrachtigen geheimhouding op Fasedocument gemeentehuis en bijlagen tot
22 maart 2019; dus op alle bijlagen bij raadsmededeling Z-19-01062_201910063
 Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie Zonnepark Oude Zutphenseweg
 Motie ‘Het gaat wel om kwantiteit’ over Zonnepark Oude Zutphenseweg van
PvdA-GroenLinks
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 18 februari 2019
 Verslag ronde-tafelgesprekken 4 maart 2019

Verworpen moties
 Motie ‘Achter de wolken schijnt de zon 1’ over inrichting en aanleg Zonnepark
Oude Zutphenseweg in samenwerking met de buurt van Fractie Suelmann. De
motie is verworpen met 1 stem voor (Fractie Suelmann) en 18 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst
Arend).
 Motie ‘The answer is blowing in the wind’ over windenergie en zon op daken van Lijst Arend. De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en
18 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks,
CDA, D66, Fractie Suelmann).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl.
Het audioverslag van de raadsvergadering van maandag 11
maart 2019 kunt u afluisteren via voorst.raadsinformatie.nl.
Vragen? Neem contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen:
0571-27 92 17, raad@voorst.nl

 Besluitenlijst raadsvergadering 12 maart 2019
Besluiten
 Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie Zonnepark Broekstraat
Klarenbeek

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl.
Het audioverslag van de raadsvergadering van dinsdag 11 maart
2019 kunt u afluisteren via voorst.raadsinformatie.nl. Vragen?
Neem contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen: 0571-27
92 17, raad@voorst.nl

 Openbare vergadering gemeenteraad
maandag 25 maart 2019, 19.30 uur (gemeentehuis Twello)
Deze raadsvergadering start aansluitend aan het ronde-tafelgesprek dat eerder
deze avond plaats vindt.
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die eerder in de rondetafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
 Financiële situatie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland [voorhangprocedure]
 Concept veiligheidsstrategie en concept meerjarenbeleidsplan Politie OostNederland 2019-2022 [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.

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 bij de
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. Deze staan ook op
voorst.raadsinformatie.nl en in 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.

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

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 25 maart 19:30 uur
ronde-tafelgesprekken
maandag 25 maart aansluitend raadsvergadering
maandag 1 april 19:30 uur
raadsvergadering

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie
Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen
0571-27 92 17, de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of rechtstreeks met
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 82 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

voorstwijzer
Modder op de weg? Gas los!
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.

Ploegen,
bemesten,
zaaien,
maaien: landbouwers zijn druk
aan het werk op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied
soms modder op de weg. Vooral
in combinatie met een regenbui
leidt dit tot glad wegdek. Wat
te doen als u als motorrijder of
automobilist op een modderige
weg beland?
gedurende de dag toch wat modder liggen.

Waarschuwingsborden

Publiekszaken donderdag 21 maart 2019
In verband met de verwerking
van de verkiezingsuitslag van
woensdag 20 maart kan het
zijn dat u bij de balies van Pu-

bliekszaken op donderdag 21
maart 2019 iets langer moet
wachten dan u gewend bent.
Wij zijn geopend van 08.30 uur

De veroorzakers van de modder zijn verplicht om de weg zo
veilig mogelijk te houden. Ze
plaatsen waarschuwingsborden
als de kans op modder aanwezig
tot 14.00 uur.
Voor het afhalen van documen- is en maken de weg zo snel moten kunt u terecht tot 16.00 gelijk weer schoon. Door drukke
werkzaamheden kan er echter
uur.

Gemeentebelasting betalen
In februari ontving u de WOZbeschikking en het aanslagbiljet
gemeentebelastingen van Tribuut. U heeft tot 31 maart om
het bedrag over te maken aan
Tribuut. Op tribuut.nl kunt u in
uw persoonlijke MijnTribuut ook
snel en gemakkelijk overstappen op automatische incasso. U
geeft één keer een machtiging af
en de betaling gaat voortaan automatisch. Zo weet u zeker dat
u altijd op tijd bent met betalen.
Is uw belastingaanslag lager dan
€ 50,- of hoger dan € 10.000,-?
Deze betaalt u, eventueel automatisch, in één keer. Andere bedragen kunt u in maximaal tien
termijnen betalen.

Als u vooraf geen uitstel van betaling heeft gekregen en u betaalt niet op tijd, dan krijgt u een
aanmaning. Hieraan zijn kosten
verbonden. Betaalt u ook hierna
niet (volledig), dan ontvangt u
een dwangbevel. Ook hieraan
zijn extra kosten verbonden.
Hoe hoger het te betalen bedrag, des te hoger de extra kosten. Zijn er (tijdelijke) financiële
problemen? Bespreek uw situatie
met Tribuut. Dit kan vervelende
extra kosten (zoals rente) voorkomen.

komen voor kwijtschelding van
de gemeentelijke belastingen als
u een bijstandsuitkering of ander minimuminkomen heeft. In
dat geval hoeft u een aantal belastingen niet te betalen. U moet
dit zelf aanvragen. Voor een persoonlijk gesprek met een medewerker belt u Tribuut.

Dit jaar vindt de viering van de Veteranendag voor de veteranen uit
Apeldoorn, Epe en Voorst plaats op vrijdag 12 april. Met dit jaarlijkse evenement bedanken we alle militaire veteranen voor hun inzet,
nu en in het verleden. Heeft u als veteraan onverhoopt geen uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de Veteranendag 2019,
dan kunt u zich aanmelden via telefoonnummer 14055.

Tribuut belastingcentrum

Meer informatie over betalen,
kwijtschelding en bezwaar maken vindt u op tribuut.nl. Telefonisch is Tribuut bereikbaar van
maandag tot en met donderdag
van 08.30–17.00 uur en op vrijdag van 08.30–12.30 uur via
Kwijtschelding?
U kunt misschien in aanmerking 055 580 22 22.

Week 12: 20-03-2019

Adres/Locatie

Rijdt u in het buitengebied en
ziet u een waarschuwingsbord
in de berm? Dan ligt er iets verderop modder op de weg. Matig
uw snelheid, laat het gas los,
blijf sturen in de richting waar u
heen wilt en rem niet.

Veteranendag 2019 Apeldoorn

Betaalt u niet op tijd?

bekendmakingen

Matig uw snelheid

verloren
en

gevonden
voorwerpen
in voorst
www.voorst.nl

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

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
de Windvang 18 in Voorst

H.E. Visser (M)
9 september 1970

Besluit genomen*

Z-19-00996_2019-16039

Heemskerkstraat 83 in Twello

A.S.A.S.A. Almousawi (V)
7 februari 1982

Besluit genomen*

Z-19-01128_2019-15563

Heemskerkstraat 83 in Twello

K. Jasim (V)
21 juli 2016

Besluit genomen*

Z-19-01141_2019-15566

Heemskerkstraat 83 in Twello

F. Jasim (V)
1 januari 2015

Besluit genomen*

Z-19-01140_2019-15568

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
de Oude Ziele 3 in Twello

Ontsteken paasvuur op 21 april 2019 vanaf 21uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0021

Molenallee 12 in Wilp

Houden herdenking op 13 april 2019 van 19-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0053

Mr. van Marlestraat 2A in Steenenkamer

Ontsteken paasvuur op 20 april 2019 vanaf 20:30 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0031

Bandijk 57 in Terwolde

Plaatsen puntdak op berging

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0291

Beentjesweg 12 in Terwolde

Legaliseren 2 overkappingen en houthok

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0284

Binnenweg 1 in Twello

Deels vervangen gevelkozijn en plaatsen berging/atelier

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0270

Blikkenweg ong. nabij huisnr. 9 in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0266

Burg van der Feltzweg 36 en 36A in Twello

Verbouwen en uitbreiden bijgebouw

Vergunning verleend*

SXO-2019-0081

Omgevingsvergunning

voorstwijzer
De Kar 11T in Klarenbeek

Afwijken bestemmingsplan voor zonnepark

Vergunning verleend

SXO-2018-0565

De Kar 11T in Klarenbeek

Bouwen zonnepark

Vergunning verleend*

SXO-2019-0169

Duizendblad ong. (Voo G 2337) in Klarenbeek

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0261

evenwijdig aan Tuinstraat 56 in Voorst

Kappen 16 wilgen voor de nieuw aan te leggen sloot

Vergunning verleend*

SXO-2019-0257

Kruisakkerweg 5 (TLO A 2115) in Twello

Vervangen bestaande rioolgemaal

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0288

Oude Zutphenseweg 3T in Klarenbeek

Aanleggen zonnepark

Vergunning verleend

SXO-2018-1063

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

Plaatsen tuinmuur op bouwplan Teuge-Oost

Vergunning verleend
(revisie)*

SXO-2017-1120

Voorsterklei 5 in Voorst

Restaureren landbouwschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0283

Watergatstraat 3 in Voorst

Restaureren landbouwschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0279

Binnenweg 1 in Twello

Slopen carport

Melding ontvangen

SXO-2019-0269

Jan van Galenstraat 52 in Twello

Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0267

Kruisakkerweg 5 in Twello

Slopen bestaande rioolgemaal

Melding ontvangen

SXO-2019-0287

Rijksstraatweg 132 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend dak bedrijfsruimte

Melding ontvangen

SXO-2019-0258

Voorsterklei 5 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend dak en toebehoren
te restaureren schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0282

Warmoezenierstraat 6 in Steenenkamer

Verwijderen asbesthoudend dak schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0263

Watergatstraat 3 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend dak landbouwschuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0278

Afsluiten voor doorgaand verkeer op 13 april 2019
van 19-21 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0053

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Molenallee, vanaf kruising Enkweg/
H.W. Iordensweg tot begin bebouwde kom
(Knibbelallee) in Wilp
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester kan een belanghebbende
bezwaar indienen bij het colle-

ge 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. schrift geen schorsende werking
heeft, kan ook een verzoek tot
 Voor informatie over een een voorlopige voorziening worbesluit en de datum van verzen- den gericht aan: de voorzieninding van het besluit belt u 0571- genrechter van de Rechtbank
27 99 11. Omdat een bezwaar- Gelderland, Afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem.
 De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur
tot 12.15 uur, 0571-27 93 37.

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

TERWOLDSE LENTE WANDELING
TERWOLDE.- De weergoden waren de deelnemers aan de Terwoldse wandelgroep
niet goed gezind op 14 maart. De wandeling kon niet doorgaan door het gure weer,
en is nu uitgesteld naar donderdag 28 maart. Dan hopen de sportieve wandelaars
weer een heerlijke voorjaarstocht te kunnen maken. Jetty Muller en Alie Rutgers hebben een route uitgezet van 7 à 8 kilometer, deels over verharde wegen en deels over
klompenpaden. Het wordt een variatie op het Tuylermarkerpad, langs boerenerven,
over schouwpaden en oude wegen. De wandeling start om 13.00 uur bij de kerk in
Terwolde. Je kunt je opgeven bij: jetty@albertmuller.nl mobiel 0628633244. Of bij Alie
Rutgers: 0571292003, mobiel 0629447402.

HONDEN AAN DE LIJN,
MAAR WAAROM DAN?
VOORST.- Het voorjaar komt er weer aan.
Vogels en andere dieren in veld maken
nesten en/of proberen hun kroost groot
te krijgen. Zoals bekend gaat het niet
goed met de weidevogels in Nederland.
Het Waterschap, het Natuurcollectief
Veluwe IJsselzoom, de vogelwerkgroep
Zutphen, Landgoed Beekzicht en de aanliggende grondgebruikers en eigenaren
verzoeken u met klem om uw hond aan
de lijn te houden op de dijk tussen het
Gelders Hoofd en het gemaal en langs
het gehele Kerkpad in Voorst. Hoewel
de mensen er vanuit gaan dat hun hond
toch niks doet en geen vogels “op eet”
kan verstoring van de nesten door een
loslopende hond in het veld al voldoende
oorzaak zijn voor een verloren gegaan
broedsel. Daarnaast kunnen uitwerpselen van honden bij koeien leiden tot de
ziekte Neospora. Neospora is een eencellige parasiet van de hond die wordt overgebracht via hondenpoep. Deze parasiet
kan overgedragen worden op koeien, de

ziekte heeft vaak een dodelijke afloop.
Namens de verschillende eigenaren bent
u met uw hond dus van harte welkom op
de dijk en het kerkpad, maar wel aan de
lijn graag. De samenwerkende organisaties hopen op uw vrijwillige medewerking.
U riskeert overigens wel een forse boete
bij overtreding van de openstellingsregel
dat uw hond aan de lijn dient te zijn. Maar
zover zal het hopelijk niet komen.

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

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

VOGELKIJKPLEK KATERSTEDE OFFICIEEL
IN GEBRUIK GENOMEN
WELSUM.- Op zaterdag 9 maart was
het zover: De opening van de in
2017 door vrijwilligers opgebouwde
vogelkijkschermen en infoborden in
Welsum.
Onder veel belangstelling nam Nico
Horstink namens de werkgroep Groen
Welsum het woord. Hij beschreef met
hoeveel instanties men te maken gehad heeft om het een en andere van
de grond te krijgen. Het is na al die jaren toch gelukt eendrachtig samen te
werken en tot dit resultaat te komen.
Burgemeester Strien en Nico Horstink
hebben daarna het grote informatiebord onthuld door de Welsumse vlag er
vanaf te halen. Burgemeester Strien van
Olst-Wijhe nam het woord. Hij prees de
volharding van de mensen en vond het
resultaat mooi geworden. Hij ging ook
in op de uitnodiging van de werkgroep
om beter samen te werken bij het realiseren van belangrijke zaken voor de
inwoners als grote werken in de directe
omgeving gerealiseerd moeten worden.
Op het bord is onder andere de eerste
Nederlandse luchtfoto ooit te zien. Die is
in 1909 vanuit een luchtballon genomen,
precies boven dit gebied bij Welsum. Ter
vergelijking staat er ook een drone opname van de situatie nu op. Bij het vogelkijkscherm zijn vogelsoorten afgebeeld
die ter plaatse voorkomen. Door langs
het vogelkijkscherm richting de IJssel
door te lopen, krijgt de wandelaar een
mooi zicht op het wilde ooibosje waar
onder andere bevers in huizen en op de

aangelegde geul. Het is een prachtig gebied voor natuurliefhebbers. In verband
met het broedseizoen wordt van half
maart tot half juli een groot deel afgesloten om de vogels rust te geven. Het
kijkscherm blijft wel bereikbaar.
Na een rondleiding door de boswachters
langs de schermen en een stukje IJssel,
keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Het vogelkijkscherm en de borden kan
men vinden als men de dijk van Welsum
naar Terwolde volgt. Even buiten het
dorp is het infobord bij de Hank (Katerstede) te vinden. Als je te voet verder
gaat onder langs de dijk is na ongeveer
100 meter het vogelkijkscherm te vinden. Buiten het broedseizoen kunt u
door het hek richting de IJssel het gebied
in lopen.

WOENSDAG 20 maart 2019

Voorsternieuws

BURGEMEESTER TAPT FLES VERSE MELK
WILP-ACHTERHOEK.- Afgelopen zondag heeft burgemeester Jos Penninx
de Melktap bij boerderij de Elshof in
Wilp-Achterhoek officieel in gebruik
genomen. Hij deed dit door een fles
verse melk te tappen.
Het gaat hier om dagverse, onbewerkte
melk, die aan alle kwaliteitseisen voldoet. Rechtstreeks van de koeien, die
een groot deel van het jaar buiten lopen.
Veel mensen hadden zondag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de
open dag een kijkje te nemen bij boerderij de Elshof aan de Zwarte Kolkstraat.
De melktap is een initiatief van John en
Christel van de Kamp, die op de boerderij ongeveer 170 zwart bonte koeien
houden. De melktap, een soort grote
koelkast die de verse melk koelt tot 4
graden, staat in het melkhuisje voor de
koeienstal. Een liter melk kost € 1 euro.
Voor wie een fles wil vullen werkt het systeem vrij eenvoudig. Nadat men gepast
geld heeft ingeworpen kan de fles onder
de tap geplaatst worden. Met een druk
op de knop begint de melk te stromen.
Als er een liter is vrijgekomen stopt de
tap vanzelf weer. De melktap reinigt de
uitgifte-unit na elke tapbeurt.
Meer informatie op: www.melktapwilp.nl

Burgemeester Jos Penninx tapt een fles verse melk.

WOLVILTEN EN EEN MOESTUIN VOOR DE KLEINTJES
KLARENBEEK.- Er is van alles te doen
voor de kleintjes in Klarenbeek.
Word jij ook zo blij van een vrolijk
gedekte tafel met Pasen? En vind je
het leuk om kennis te maken met
vilten? Dan kunnen ouders met hun
kinderen van 0 tot 4 jaar op woensdag 17 april om 10.00 uur gezellig
aanschuiven bij de MFC inloop.

de moestuin tot een succes te maken.
Nu nog de investering voor plantjes, zaden en heel belangrijk, tuingereedschap
waar de kleintjes mee aan het werk kunnen in hun moestuin.

Bingo

Vilten

Onder leiding van Marloes van de Wildakker vilten we een eierdop om de eitjes
lekker warm te houden of een vrolijke
paashanger om op te hangen. Grootouders zijn ook welkom om gezellig mee te
knutselen! 2 euro per persoon.

Moestuin

Kinderopvang Klarenbeek gaat deze zomer aan de slag met een heuse moestuin voor de kinderen van de opvang.
Er zijn al plannen voor mooie bakken

waar alle plantjes en zaadjes in kunnen
groeien. Een lieve opa heeft ook zijn hulp
aangeboden om samen met de kleintjes

Op woensdag 24 april 10.00 tot 12.00
uur in het MFC wordt een grote bingo
gehouden om tegemoet te komen in de
kosten van deze materialen. Hiervoor
zijn ouders en vrijwilligers driftig prijsjes
aan het verzamelen. We weten dat er
interessante prijzen te winnen zijn waar
onder meer een nieuwe friteuse pan.
Dus wanneer u nog leuke spulletjes
heeft die geschikt zijn voor de bingo dan
kunt u die inleveren bij de Kinderopvang
of aan de Bosweg 25 te Klarenbeek. Zet
24 april 10.00 uur in uw agenda voor
deze bingo. Zo draagt u een steentje bij
aan de moestuin van de Kinderopvang
Klarenbeek.

LANCOMODE PRESENTEERT MODESHOW
VOOR SENIOREN
DEVENTER.- Op vrijdag 29 maart om 10.00 uur presenteert LancoMode haar
damesmode collectie in de grote zaal van de buitensociëteit de Worp door
middel van een modeshow. Onder het genot van een gratis kopje koffie en
gebak kunt u genieten van de laatste mode en trends die wordt geshowd
door de mannequins.
Met merken als Setter, Barbara Lebek,
Micha, Wega, Germaine en Styles kunt u
zich opmaken voor een leuke show. U
zult zich verbazen door de vlotte collectie. Na de show is er de mogelijkheid tot
winkelen in de naastgelegen zaal waar

LancoMode de winkel uitstalt.
Om teleurstellingen te voorkomen
vraagt LancoMode u zich op te geven
voor deze leuke ochtend, Dit kan via
0570-857177 of te mailen naar info@
lancomode.nl. De entree is gratis.
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INGEZONDEN

Weet je wat fijn is? Zingen in een koor!
Ons koor is niet groot,
iets te klein eigenlijk: tien
vrouwen en twee mannen. Van alles hebben
we al geprobeerd, we zijn
zelfs op TV geweest bij ‘Podium Witteman’. Het heeft
ons twee nieuwe leden
opgeleverd tot nu toe.
We zijn het ‘Seniorenkoor’,
de naam zegt het: we zijn
allemaal 60+; zingen kun
je heeeel lang! Op donderdag zijn we vanaf 14.00
uur te vinden in De Klepel,
naast de RK kerk te Twel- Bij Podium Witteman, we zingen: Trommeljongen.
lo. Onze dirigent de heer
Frank Delnooy leidt ons
met vaste, professionele hand, echt tot alles klopt én vierstemmig!
Ons repertoire is natuurlijk aangepast aan het publiek waarvoor we optreden. Het meeste is Nederlands, zoals: Het huisje bij de brug, Ons Gelderland,
Het Limburgs volkslied, liedjes van Annie M.G. Schmidt, Jules de Corte, Toon
Hermans. We hebben ieder jaar een heus Kerstrepertoire met natuurlijk Stille
nacht heilige nacht, vierstemmig. Voor de meimaand hebben we sfeervolle
Marialiederen. Ik kan onmogelijk alles opnoemen.
Wie zou er mee willen genieten door in ons koortje te komen? Wat voor stem
heb je, sopraan, alt, tenor of bas? Vooral die laatste twee zijn zeer welkom!
Kom eens meezingen, lekker niet ’s avonds.
En als je jarig bent zingt het hele koor alleen voor jou! Als je dáár niet gelukkig
van wordt, weet ik het niet meer. Dus we spreken af dat we jou binnenkort
zien!
Trouwens, we komen ook graag bij jullie zingen…
Aanmelden bij Anneke Hümmels
Tel. 0653916940

MEGA OPBRENGST VOOR
META KIDS
TERWOLDE.- Op 21 februari hebben de leerlingen van e.c. de Bongerd
in Terwolde de benen uit hun lijf gerend tijdens hun sponsorloop voor
META Kids. Ze werden enthousiast aangemoedigd door iedereen die
zich op en rondom het schoolplein hadden verzameld.
De leerlingen waren in de weken voorafgaand aan de sponsorloop rond gegaan met hun sponsorlijst, om zoveel mogelijk geld binnen te slepen voor het
doel META Kids. Van dit geld kan meer onderzoek worden uitgevoerd naar metabole ziekten, wat hopelijk zal leiden tot genezing. Afgelopen vrijdag 15 maart
werd de cheque met het fantastische eindbedrag van € 5550,98 overhandigd.
Hij werd in ontvangst genomen door de familie van Thijs Liefers, een oud leerling die afgelopen herfst overleed ten gevolge van een metabole ziekte.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
ABT MET PROEVERIJ

Lancomode is als één van de weinige
modezaken in de regio gespecialiseerd
in damesmode voor de modebewuste
vrouw van 65 jaar en ouder. LancoMode staat voor vlotte comfortabele
kleding. U wilt er mooi uit zien, maar de
kleding is heeft ook een perfecte pasvorm en een hoog draagcomfort. Want
u moet zich ook op uw gemak voelen in
uw kleding. Bezoek ook eens de winkel
in Schalkhaar, geopend op vrijdag en
zaterdag.

KERKDIENST IN DE STREEKTAAL:
ZO KAN ’T OK
TWELLO.- Zundag 24 maert is d’r een karkdienst in de streektaal in de karke van Terwolde-De Vecht. Het geet aover “Zo kan
’t ok”. Vaak zitte wie zo vaste an hoe het altied is ‘egaon of hoe a’j ‘t ‘ewend bint. Mar de tied verandert veur jong en old. Het
lik wel of d’r niks meer vaste steet. Wat mo’j daor dan mee? Daor kö’j onzeker van word’n. Mar het kan ok weer nieuwe kans’n
laot’n zien. Of niet dan? Hoe is dat met oe dan? Zie’j ok vake beren op de weg? Of könne wuulle met mekare de beren ok van
de weg af krieg’n? Het kan vake ok best anders. Kiek daor met een open blik naor en vuul oe wat vrie’jer.
Zundag zal Jan Leijenhorst uut Ruurlo weer een dienst in de streektaal leiden. Iederene, jong en old, is welkom. Ok a’j van
verder weg komt of a’j niet vake naor de karke gaot. Kom d’r bie en ervaar de gemoedelijkheid van de streek. Het is altied weer
anders en altied de moeite weerd. Nao de dienst is d’r koffie- en theedrink’n; a’j daor zin in heb. De dienst begint um 10.00 uur
in de dorpskarke van Terwolde, Molenweg 2, Terwolde.

Net zoals vorig jaar een proverij tijdens de ALV ABT
TEUGE.- Algemeen Belang Teuge behartigd de belangen van de inwoners in
Teuge. Het bestuur van ABT nodigt haar
leden en belangstellenden uit om op de
Algemene Leden Vergadering aanwezig
te zijn. Op woensdag 27 maart begint
de ALV ABT om 19.30 uur in de kantine
van Tennisclub Teuge. In het eerste deel
van de avond zal een terugkoppeling

worden gegeven over de activiteiten van
afgelopen jaar en een vooruitblik op de
ontwikkelingen in 2019. In het tweede
deel van de avond kunt u genieten van
een bier- en wijnproeverij. Tijdens de
proeverij kunt u ook genieten van lokale
lekkernijen.
De stukken ALV ABT staan op de website
www.teuge.eu

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

Red velvet cake met een vulling van
frambozen en witte chocolade
Nieuw! Per stuk van €5.25 voor

Mueslibollen

Gevuld met hazelnoten en rozijnen
Zak 6 stuks van €2.46 voor

Twellootje

Een luxe broodje met o.a cranberries
Per stuk van €2.75 voor

Mout brood

Per stuk van €2.25 voor

Vikorn volkoren broodje
Nieuw! +/- 400 gram van €1.50 voor

Iedere vrijdag en zaterdag in maart

4 gevulde koeken uit eigen bakkerij
Van €4.20 voor

Jumbo Binnendijk - Michiel de Ruyterstraat 101 - Twello

Aanbiedingen geldig van woensdag
20 maart t/m dinsdag 26 maart.
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EEN DIJK VAN EEN LIED

OECUMENISCHE
VASTENMAALTIJD

WILP.- In de dorpskerk van Wilp wordt op zondag 24 maart weer een nieuwsdienst gehouden. In deze nieuwsdienst gaat het over saamhorigheid, veiligheid, bruggen bouwen: elkaar nodig hebben.

KLARENBEEK.- Op vrijdag 29 maart organiseren de Protestantse en de Katholieke Kerk in Klarenbeek samen weer een sobere midvastenmaaltijd. Het is dit
keer in het Boshuis aan de Kerkweg 2 in Klarenbeek om 17.30 uur.
Samen zullen wij ons tijdens gezang, gebed en een sobere maaltijd bezinnen
op Pasen. Van u vragen we een bijdrage van 8 euro, dit bedrag zal volledig ten
goede komen aan de Stichting vrienden van Dhan.
Dinie Fockens- Brink zal ons daar ar meer over komen vertellen. Als u wilt
deelnemen, kunt u zich tot 25 maart opgeven bij: Rina Roosenboom via tel.
055 301 1433 of Toos via tel. 055 301 1715.
Iedereen is welkom en we hopen velen van u te mogen ontmoeten.

CURSUS ONTSPANNEN DE LENTE IN
HALL.- Op drie dinsdagochtenden in april verzorgen mindfulnesstrainer Jantine Peters en vegetarisch kookbedrijf Marij Verhaevert de cursus “Iedere dag mindfulness
– ontspannen de lente in”. Tijdens deze cursus leren deelnemers ervaren hoe twee
ogenschijnlijk eenvoudige activiteiten – lopen en eten – een ingang kunnen zijn om
met meer ontspanning in het dagelijks leven te staan. Jantine zal de deelnemers,
al wandelend in natuurgebied de Eerbeeksche Hooilanden, praktische informatie
en ervaringsoefeningen geven over hoe om te gaan met onrust en stress. Marij zal
tijdens de lunch vertellen en laten proeven/ervaren hoe je rondom voeding meer
ontspanning in je leven kunt brengen. De cursus heeft drie thema’s die op elkaar
aansluiten. Tussen de bijeenkomsten in krijgen de deelnemers oefeningen en recepten mee om thuis heel praktisch aan de slag te kunnen.
De cursusdata zijn 2, 9 en 16 april van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie: natuurboerderij
de Mhene, Lendeweg 4a, in Hall. Meer informatie en opgave: info@aandachtgeeftjekracht.nl of 06-17 369 599

OPENING ZONNEDAK
ZONE.COLLEGE TWELLO
TWELLO.- Het zonnedak van Zone.
college Twello van 518 zonnepanelen produceert zonnestroom. Met
de inzet van velen is het gelukt om
vanaf de verschillende daken duurzame energie te produceren. Om dit
heugelijke feit te vieren wordt er op
22 maart een opening gehouden.
Bij Zone.college locatie Twello staat duurzaamheid al jaren hoog in het vaandel.
Sinds 2017 is de school, als eerste in de
provincie Gelderland, gecertificeerd als
ECO-school en voert met trots de bijbehorende groene vlag. Eco-schools is een
wereldwijde organisatie welke toetst
of scholen zich voldoende inzetten aan
een duurzame toekomst te werken. Dat
moet niet alleen tot uiting komen in het
schoolgebouw, maar ook in het onderwijs en het gedrag van leerlingen, studenten en personeel. Volgens Eco-schools
voldoet de locatie Twello ruimschoots
aan de eisen. Maar Twello wil meer. Het
Eco-team van de school (bestaande uit
leerlingen) heeft bij de directie onder andere aangegeven dat het jammer is dat
het grote dak niet gebruikt wordt voor
zonnepanelen. De school gebruikt veel
elektriciteit en zou daar best zelf een stuk
van kunnen opwekken. In overleg met
het Eco-team, ZonnepanelenDelen en
ondersteund door de gemeente Voorst is
de directie op zoek gegaan naar mogelijkheden dit te realiseren.
En nu is het zover. Op het dak van Zone.
college Twello zijn afgelopen maand 518
zonnepanelen geplaatst, vanaf zaterdag
9 februari wordt er zonne-energie opgewekt. De totale jaaropbrengst is in het
eerste volledige jaar zo’n 149.040 kWh.
Goed voor circa 50 huishoudens. Een
win-win-win situatie. De zonnepanelen
installatie is mede mogelijk door de gemaakt door de gemeente Voorst, provincie Gelderland en ZonneDelers. ZonneDelers zijn medewerkers van de school,
ouders van leerlingen en bewoners van
gemeente Voorst die samen geïnvesteerd hebben in deze zonnepanelen installatie. Zone.college Twello krijgt goedkopere en groene stroom en kan het niet
uitgegeven geld aan onderwijs besteden.
Tenslotte wordt het milieu er beter van,
omdat de zon schone stroom opwekt.
Mooier kan het toch niet?
Vrijdag 22 maart gaan we de opening van
de zonnepanelen installatie vieren, vanaf
14.00 uur. Locatie Meester Zwiersweg 4,
Twello.
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Woorden die voor de Streekgemeente
Klarenbeek-Voorst-Wilp heel belangrijk
zijn. Samen één gemeente zijn in woord
en daad. Samen iets tot stand proberen
te brengen. Zo werd al snel ook een link
naar de komende ‘Dijk van een dorpsquiz’, die op 29 maart in Wilp gehouden
wordt, gelegd. Want ook daar heb je elkaar nodig om te scoren.

Dorpskerk Wilp hoopt dan ook dat we
veel inwoners uit Klarenbeek, Voorst,
Wilp en omstreken in deze nieuwsdienst
mogen begroeten. Het is een uitdaging
voor de commissie om de kerk ‘vol’ te
krijgen, want u mag deze bijzondere
dienst echt niet missen. Maak familieleden, vrienden, buren warm voor dit gebeuren.

Drs. Kees Bulens neemt ons mee aan de
hand van het thema ‘Een dijk van een
lied’ en het Nieuwsdienstkoor, onder leiding van Sandra de Bruin, verleent zoals
u gewend bent haar medewerking.
De dienst begint om 10.00 uur. Vanaf
9.30 uur is de kerk open en staat er een
kopje koffie of thee klaar. Ook na de
dienst is er gelegenheid na te praten onder het genot van koffie, thee of ranja.
Voel je welkom allemaal en ‘Kom Binnen
zonder kloppen’!

DE KOEPEL VERZORGT UW
SPORTWEEKEND
TWELLO.- De gemeente Voorst heeft
een, gezien haar schaalgrootte, uitstekend voorzieningenniveau wat betreft
sportaccommodaties en ruimtelijke
voorzieningen. Onze mooie gemeente
ligt centraal tussen de Veluwe en IJssel in
de stedendriehoek Zutphen, Apeldoorn
en Deventer. De grote diversiteit aan
landschappen maakt het gebied zeer geschikt voor fiets- en wandeltochten. Niet
alleen de aantrekkelijke fiets- en wandelpaden brengen u in beweging, ook het
uitgebreide aanbod aan sportaccommodaties en ruimtelijke voorzieningen nodigen uit tot sporten en bewegen.

een tweetal brochures laten samenstellen om inzichtelijk te maken wat de organisatie te bieden heeft. Dit kan variëren
van ‘gewoon’ een uurtje sporten tot het
compleet organiseren van uw bedrijfsuitje of zelfs trainingskamp.
In deze brochure presenteert de Koepel
hun accommodaties en brengen zij u
als groep of vereniging graag in contact
met de verschillende partners. Zo is er
een samenwerking met onder andere
tafeltennisvereniging Trias, VHC Twello,
zwembad de Schaeck, Scouting Gelre
en Pigika Twello en diverse andere partners.

De Koepel Sport, Welzijn en Cultuur gemeente Voorst draagt zorg voor een zo
optimaal mogelijk aanbod van alle accommodaties. De Koepel heeft daarom

U treft een selectie van binnen- en buitensportaccommodaties, tennisaccommodaties, informatie over verschillende
(sport)verenigingen en overnachtings-

mogelijkheden, speciaal voor groepen of
verenigingen.
Naast het faciliteren van een lunch- of dinerarrangement denkt de Koepel graag
met u mee bij het verzorgen van een
meerdaags verblijf.			
			
Meer informatie over de sportaccommodaties vindt u op de website van de
Koepel: http://www.koepelvoorst.nl/brochures
Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur
Tel: 0571-276500
Email: reservering@koepelvoorst.nl
Met een verblijfsarrangement is het lekker sporten en genieten in de gemeente
Voorst! Wij denken graag met u mee
en verzorgen uw verblijfsarrangement
op maat!

DE KOEPEL VERZORGT
UW SPORTWEEKEND
DE GEMEENTE VOORST HEEFT ‘T!

SPORT, WELZIJN & CULTUUR
Gemeente Voorst

www.koepelvoorst.nl | 0571 27 65 00 | reservering@koepelvoorst.nl
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Susskind (Yvonne):
We hebben voor Maaike prachtige
blauwtinten gecombineerd. Ze draagt
een lichtblauw Susskind shirt met een
plat vallend kraagje. Daarover heen
een wit basis shirt en let u even op
de manchet die klokkend onder uit
de mouw van het donkerblauwe
Susskind vest uitkomt,een echt
Susskind detail.

Model: Mayke Lurvink
Leeftijd: 55 jaar
Plaats: Apeldoorn
Kapper: Roos, Frendz
Visagie: Margje, Skynz
Kleding: Yvonne, Susskind

Frendz (Roos):
Voor het voorjaar zie je veel korte
ronde kapsels met zachte lijnen. Ons
metamorfose model had al kort haar
maar we hebben haar aangezicht
veranderd door haar lok een stuk korter
te knippen.
We hebben voor de kleur van haar haren
een koper-tint gekozen. Past erg goed
bij haar kleur huid en geeft haar kapsel
wat meer power!
Voor meer volume hebben we de ‘Roots
effect’ op de aanzet gesprayd en als
ﬁnishing de ‘Air paste’ een heerlijke wax
in een spray-vorm.

De vrolijke Rosner broek heeft een
opvallende
bloemenprint.
Hoezo
voorjaar!! Op vrijdagavond 29 maart
hebben we een mode presentatie in onze
winkel Susskind Dorpsstraat 16 Twello.
Waar om 19.30 al onze modellen u laten
zien hoe de prachtige voorjaarscollectie
op vele manieren gedragen kan worden.
Onze winkel is deze avond open tot
21.00. Maar Maaike is in ieder geval al
klaar voor het voorjaar!!
Skynz (Margje):
Ook vandaag mogen wij een mooie
make up look creëeren.
Mevrouw heeft van zichzelf al een hele
mooie huid en daarom hebben we een
mooie foundation aangebracht die echt
bij haar huid past en tegelijk tijd wat
kleur in het gezicht brengt!
Mevrouw vroeg zich af hoe ze haar
wallen het mooist zou kunnen weg
werken. Daarvoor hebben we een mooie
Concealer aangebracht.
Om het gezicht af te materen hebben we
een poeder gebruikt en vervolgens een
blush gepakt die haar huid wat zachter
maakt en kleur geeft.

WOMENS JEANS AND BASICS

STYLE TIME

Voorsternieuws
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LEERLINGEN VELUWS COLLEGE
TWELLO IN DE BAN VAN ‘TECH TRACK’
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INGEZONDEN

DE KLEINE WERELD STAAKT (NIET)
‘EÉN WOORD VOOR DE
LEERKRACHTEN: RESPECT!’
TWELLO.- 15 maart was het zover… de landelijke stakingsdag voor
leerkrachten. Gelukkig mochten onze leerlingen gewoon naar school.
De lieve meesters en juffen van De Kleine Wereld lieten ons niet in
de steek… De ouders mochten deze dag voor de klas! Hoe leuk is dat?
De leerkrachten wilden uiteraard wel van zich laten horen en juf Ilja had een ludieke actie bedacht; ouders voor de klas om leerlingen toch iets bij te brengen.
De oproep kwam al snel; wie kan en wil een invulling geven aan het onderwijs?
Even denken… wat kan ik de kinderen bijbrengen naast het 10 keer per dag
zeggen “niet met volle mond praten”, “wil je alsjeblieft met mes en vork eten”,
“ruim je spullen op voor je iets anders pakt”. Gelukkig dienden deze ouders
zich al vrij vlot aan.

Superhelden

TWELLO.- Leerlingen 3 havo-vwo van het Veluws College Twello namen vorige week deel aan het evenement Tech Track tijdens de WK Para-Cycling
Track in Omnisport in Apeldoorn. Dit evenement werd georganiseerd door
VHTO; er waren zo’n 50 meisjes van de middelbare scholen aanwezig om
kennis te maken met de nieuwste technologische ontwikkelingen op het
gebied van bewegingstechnologie (mens & techniek). Het doel van dit evenement is om de instroom van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en
ICT te vergroten. VHTO is een landelijke organisatie die de belangstelling
hiervoor bij meisjes wil aanwakkeren.

van de leerlingen te pakken. “Hou jij
mijn been even vast.” “Ik moet eerst
mijn been even ont-schroeven voor
ik op mijn fiets stap.” Er kwamen veel
reacties van de leerlingen; ze waren
behoorlijk onder de indruk. “Mooi om
de persoonlijke verhalen van de paracyclers te horen. Bijzonder om alles van
zo dicht bij te zien.”

Wethouder van de gemeente Apeldoorn Nathan Stukker was aanwezig
om het belang van techniek en ICT te
benadrukken aangezien Nederland
springt om technisch personeel. Stukker was erg blij om een grote groep
meisjes te zien met interesse in techniek. Tot slot wenste hij de deelnemers
succes met hun opdracht: een racefiets
voor de toekomst ontwerpen voor
sporters met een beperking.

Daarna was het de beurt aan de deelnemers om gezamenlijk te brainstormen over de parafiets van de toekomst.
Zo werd er een racefiets gepresenteerd
met een aanpassing waarmee visueel
beperkte wielrenners zonder piloot
kunnen deelnemen aan de wereldkampioenschappen. Er ontstonden mooie
ideeën; van magneet-handschoenen
tot systemen in de fiets met automatische sturing. Handig voor blinden.

Om de deelnemers te informeren over
para-cycling, was voormalig wereldkampioen para-cycling Arnoud Nijhuis
te gast. Na een korte introductie nam
hij de groep leerlingen mee naar het
middenterrein van Omnisport waar de
internationale top aan het trainen was
voor de start van de wereldkampioenschappen en om te kijken naar de aan-

gepaste racefietsen. Ook werd er door
een paar wielrenners van TeamNL tijd
gemaakt voor een kennismaking en
konden de deelnemers vragen naar de
persoonlijke wensen van sporters voor
de racefiets van de toekomst.
Naast de kennismaking met Team NL
was er een ‘meet and greet’ met een lid
van team USA, een 62 jarige Amerikaan
die vol overgave over zijn sport sprak.
Deze sporter mist een been en heeft
een vergroeide arm. Hem werden allerlei vragen gesteld; de leerlingen wilden
weten hoe hij aan zijn handicap kwam
en hoe hij de fiets op en af kon stappen. Hij vertelde dat hij als zevenjarige
bij een ongeluk zijn arm brak en een
infectie opliep, waardoor zijn spieren
niet meer terug zijn gegroeid. Met de
nodige zelfspot wist hij de aandacht

Het Tech Track evenement werd afgesloten met presentaties van de verschillende groepen leerlingen en de
winnaars gingen er met de gouden bel
vandoor. Het was een indrukwekkende
en boeiende dag voor de leerlingen van
het Veluws College. Een ervaring rijker
en met veel verhalen kwamen ze in de
loop van de dag weer in Twello aan.

DIRECTEUR BASISSCHOOL DE HIETWEIDE NEEMT AFSCHEID

HET ONDERWIJSLEVEN VAN
JAN BUIJTENHUIJS

TWELLO.- Na 42 jaren werkzaam in het onderwijs neemt Jan Buijtenhuijs,
directeur van basisschool de Hietweide, op 28 maart afscheid van het onderwijs. Met veel passie praat hij over zijn onderwijsleven.

Onderwijzer worden:

De keuze om onderwijzer te worden
was een toevallige keuze. De thuissituatie bracht Jan hiertoe. De opleiding tot
leerkracht op de pedagogische academie vond hij inhoudelijk niet aantrekkelijk. Het werken met kinderen trok hem
echter zo aan dat hij de opleiding na drie
jaar in 1977 afrondde. Een baan vond
Jan, ondanks een krapte aan banen,
meteen in Delden. Waar hij begon met
een “klas” met 46 leerlingen. Hier kreeg
hij de smaak van het onderwijs, zoals hij
zelf zegt, echt te pakken. Hij genoot van
het omgaan met de kinderen.

was er al een camcorder, Jan benadrukt
nog even de grootte ervan.
Na Delden hielp hij in Hardenberg met
het inrichten van een nieuwe school. De
school groeide met 38 leerlingen uit tot
een zeer grote school. In 2005 werd Jan
directeur van de Hietweide. Daar bracht
hij vernieuwingen, zorgde voor een prettige werksfeer en groei. De nieuwbouw
van de school hield in dat er een periode
gewerkt moest worden in noodlokalen.
Een lastige periode, daar de ruimten te
klein waren. De nieuwe locatie “de Fliert”
vindt hij een perfect, sfeervol gebouw
om in te werken.

Loopbaan:

Veranderingen:

In de school in Delden werd toentertijd al
gewerkt met computers. Jan leerde hier
ICT toe te passen in het onderwijs. Ook

Jan: “De tijd veranderde het onderwijs.”
De krijtjesborden werden vervangen
door digiborden. Jan is daar blij mee.

Leerstof kan door beelden beleefd worden en dat beleven verrijkt de kinderen.
Alle leerlingen hebben tegenwoordig
een Ipad. Iedere leerkracht heeft een
dashboard waarop de vorderingen van
elke leerling gevolgd wordt en waardoor
onderwijs op maat kan worden aangeboden. Vroeger bleven leerlingen ten allen tijde op een vaste plek zitten.
Nu zoekt iedere bovenbouwleerling na
instructie een eigen prettige werkplek.
Na de op maat aangeboden weektaken
mag er dikwijls zelfgekozen leerstof verwerkt worden. Deze zelfstandigheid hebben de leerlingen zich in de onderbouw
eigen gemaakt. De leerkrachten van de
Hietweide vertrouwen de leerlingen in
“laat zien wat je kunt.” Hetgeen Jan erg
belangrijk vindt.
De benaming ADHD en een rustgevend
middel bestond vroeger niet. Het medicijn van Jan: Een wandelingetje, een leeg
papiertje naar een andere leerkracht
brengen.

Ik heb één woord, die mijn ervaring als inval juf goed samenvat, RESPECT! Dit
woord mag met dikke vette letters en driedubbele uitroeptekens geschreven
worden. Na deze dag weet ik het zeker, leerkrachten, tenminste die van ons,
van De Kleine Wereld, zijn eigenlijk gewoon superhelden. Ook dacht ik altijd
(zoals velen met mij) dat de leerkrachten mooie werktijden hadden, kinderen
naar huis, de juffies ook naar huis. Nou nee, dat zit net even anders… deze
eerder genoemde superhelden doen ’s ochtends rond half 8 de laatste voorbereidingen voor de dag en trekken ’s avonds rond 17.00 uur (als het niet later is)
de deur achter zich dicht. En ach als er ‘s avonds nog een vraag per mail komt
van een ouder, dan wordt ook nog ruimschoots de tijd genomen om deze goed
en duidelijk te beantwoorden. Oja, en het studeren om zichzelf (en daarmee
ook onze kinderen) op een hoger level te brengen, dat doen ze in hun eigen
tijd… Dat zeg ik, superhelden!
Maar laten we even stilstaan waar deze dag ook alweer voor is
De Algemene Onderwijsbond heeft een landelijke stakingsdag aangekondigd
omdat ze met deze actie druk hopen te zetten op de politiek. Om de ogen van
de politiek te openen zodat ze meer investeren in het onderwijs en daarmee
“dalende leerlingenprestaties en de lerarentekorten” tegen gaan. Nou kom op
Politiek, doe die ogen open! We hebben het namelijk over de leerkrachten die
de ministers van de toekomst aan het opleiden zijn. Dezelfde leerkrachten geven nu les aan de metselaar van uw huis, de chirurg van uw buurman, de tandarts van uw kinderen en de leerkrachten van uw kleinkinderen. We willen toch
allemaal professionele werknemers in onze ziekenhuizen, tandartspraktijken,
thuiszorg en uiteraard ook op de scholen. Ik ben van mening dat we op heel
veel andere vlakken flink kunnen besparen om dit vervolgens aan de toppers
van de toekomst te besteden: de leerkrachten!
Fieke Hulshof

Passend onderwijs:

Jan noemt het een “gedrocht” van
een maatregel. In het reguliere
basisonderwijs zijn kinderen met
specifieke problemen niet op de
juiste plek. Voor het goed begeleiden van de betreffende leerlingen
worden aanpassingen gevraagd
die onvoldoende gerealiseerd
kunnen worden en consequenties
hebben voor de groep en de leerkracht.
Ouders die hun kind aanmelden
wordt de vraag gesteld: “Wat verwachten jullie van het onderwijs?”
Goede communicatie over wat
de school te bieden heeft en verwacht m.b.t. samenwerken met
de thuissituatie geeft helderheid,
die volgens Jan van groot belang
is.
Start van een onderwijsdag: Elke ochtend staan de leerkrachten de kinderen
buiten op te wachten. Daar vindt het
eerste contact met de leerling plaats.
Eén blik op een gezichtje vertelt de leerkracht vaak of een wandelingetje met
specifieke aandacht voor het betreden
van de school even wenselijk is. Relaxed
naar binnen gaan is van groot belang,
volgens Jan. Hij zelf neemt tot 9.00 uur
altijd de tijd voor “wenselijke” mededelingen of vragen.
CITO toetsen: Wat betreft dit leerlingvolgsysteem heeft Jan een duidelijke mening.
Hij voegt er een woord tussen. CITO is
een leerling “achter” volgsysteem. Leerkrachten zijn door het dagelijks nauwlettend volgen van de leerlingen prima op
de hoogte van de vorderingen.
Omgaan met huidige onderwijs:
Op dit moment zorgt het leerkrachten
tekort voor grote problemen in het on-

derwijs. Jan is een voorstander van staken. “Alleen praten is slappe hap, staken
voor duidelijkheid is noodzakelijk.”
De werkdruk bij zijn personeel probeert
hij te verminderen. Hij tracht hen in te
laten zien dat om 17.00 uur de school
verlaten dient te worden en dat ’s nachts
slapen met blocnote op het nachtkastje
en werken in de vakantie uit den boze is.

Jan zijn toekomst:

Na 42 dienstjaren wordt het tijd om te
genieten. Niet meer dagelijks deelnemen aan het drukke verkeer van Hardenberg naar Twello. Zijn grote hobby
fotograferen zal een belangrijke plaats
gaan innemen. Overladen met werk zal
Jan niet gebeuren, zijn motto: “Na ieder
weekend begint weer een nieuwe week!”

Afscheidsreceptie:

Wilt u afscheid nemen van meester
Jan? U bent van harte welkom op de afscheidsreceptie in de Fliert op donderdag 28 maart van 14.30 tot 16.30 uur.

WOENSDAG 20 maart 2019

Voorsternieuws

DAAN WIST ZIJN JEUGDDROOM TE VERWEZENLIJKEN
‘ALS IK LATER GROOT BEN, WIL IK
KAPPER WORDEN!’
Hij vindt het belangrijk om zichzelf te zijn en dat ís hij ook. Daarbij omringt
Daan zich met mensen die ook laten zien wie ze zijn en wat ze doen, zonder
zich ergens voor te schamen. Hij heeft een sterke band met zijn moeder en
wanneer ze een dagje weg gaan, mag iedereen dat weten. Het leven tot nu
toe heeft hem gebracht wat hij ervan heeft verwacht. Een vriendenboekje
herinnert aan de vastberadenheid van deze jonge adonis. “Toen ik 4 was
schreef ik, als ik later groot ben wil ik kapper worden”.

Een jeugddroom wordt je
droombaan?

“Het werk is wat ik ervan van heb verwacht, zéker. Ik vind het heel erg leuk dat
ik mijn creativiteit erin kwijt kan, juist nu
ik alles heb. Je kan echt alle kanten op.
Maar het kappersvak zou me ooit kunnen gaan vervelen en daarom heb ik ook
al best wel snel, bewust gekozen om visagie en nagelstyling erbij te gaan doen.
Nu doe ik veel ervaring op in de salon.”

Dat klinkt als dat je kostje is
gekocht.

“Uiteindelijk lijkt het mij ‘t leukst om een
eigen salon te hebben en mensen mooi
te maken, dus een combi van de opleidingen. Ook is er de wens om fotoshoots
buiten de deur te doen. Mensen in de salon doen dat niet zo snel, maar het werk
buiten de deur is er wel.”

Daan, je werkt parttime en
hebt dus tijd over?

“Ik ben nu heel erg bezig met het opzetten van mijn eigen salon voor in eerste
instantie nagels. Dit kan naast mijn huidige baan want het is niet in conflict met
mijn werk als kapper. Mijn werkgever
zou het niet goed vinden, wanneer ik ook
thuis ga knippen.”

Lekker bezig Daan, springen
we even tien jaren verder in
de tijd; en dan?

“Hoop ik mijn eigen salon te hebben en
meer fotoshoots te gaan doen, voor magazines werken, creaties maken op de
nagels en laten zien hoe je dat maakt.
Mijn werk exposeren, maar dan op het
gehele gebied dat ik kan.”

Magazines, waar moeten we
dan aan denken?

Je bent inmiddels 19, nog
superjong en toch al veel
doelen bereikt in je leven!

“De kappersopleiding heb ik in twee en
een half jaar afgerond, dat was in 2018.
Vervolgens ben ik een opleiding visagie

gaan doen en daarna heb ik mijn certificaat voor nagelstylist behaald. In die
volgorde wilde ik het ook gaan doen en
dat is gelukt. Nu werk ik drie dagen in
de week bij een kapsalon in Apeldoorn,
waar ik ook stage heb gelopen.”

LANDELIJKE ACTIE ‘TEGEL ERUIT,
PLANT ERIN’

“We hebben het over de vakbladen,
waarbij ik meer zou kiezen voor de uitersten van het vak.”

Vrienden, op stap met je
moeder, hobby’s. Kortom,
wat doe je in de vrije tijd?

“We hebben een leuke vriendengroep.
Ik ga wel eens uit, niet alleen buiten de

deur, maar ook bijvoorbeeld door een
avond bij elkaar te komen. De vrienden
wonen in Terwolde en Twello en ik heb
ze leren kennen via de lagere- en middelbare school. Hobby’s heb ik verder niet,
want het werk is mijn hobby.”
Mijn gastheer zorgt goed voor me. Een
enorme mok koffie staat voor mijn neus,
waarbij ik mijn lijf nog nét kan behoeden voor een kleine ondergang, wanneer Daan zich voor een gevulde koek
uit de voeten maakt richting keuken. Zie
het even als een adempauze, want het
is spánnend, zo’n interview. Een wildvreemde in je huis, wat zal hij gaan vragen en hoe ga je dan antwoorden. Maar
wát, wanneer Jos je geen vragen stelt en
zegt; vertel maar wat je kwijt wilt?

We spreken over de
aanstaande fotoshoot en de
eigen keuze van de locatie.

“De IJssel is belangrijk in mijn leven en
dus zou ik daar graag foto’s laten maken.
Het is vier jaren geleden, dat ik met mijn
nichtje meerdere wandelingen langs de
IJssel heb gemaakt. Tijdens die wandelingen konden we bijpraten en uiteindelijk
ging het erover; ik kwam uit de kast. Het
was niet de insteek van de wandelingen,
maar het kwam er wel van.”
Toen was je 15, best jong! Wanneer kwamen jouw eerste gedachten of misschien
twijfels over je geaardheid?
“Toen ik in groep 8 van de lagere school
zat begon ik erover na te denken. Vervolgens de eerste periode van de middelbare school, waarbij natuurlijk de puberteit
ook een rol speelde.”

Je gebruikt de woorden ‘uit
de kast’ Daan, maar zat jij wel
écht in die kast?

“Nee, eigenlijk niet, maar ik durfde er
tot dan toe nog niet over te praten. En
na het gesprek met mijn nichtje, durfde
ik het nog niet gelijk aan mijn ouders te
vertellen.”
Was je ergens bang voor? Zouden je ouders het misschien niet goed vinden?
“Op een avond heb ik mijn ouders gezegd, dat ik met ze wilde praten Daar
was mijn nichtje ook bij. Toen ik tegen
mijn moeder zei ‘ik moet je wat vertellen’ was haar antwoord ‘we weten het al’.
Ouders en zeker een moeder voelen dat
goed aan.”

Opgelucht verder door het
leven?

“Daarna ben ik verder gaan kijken, want
ik wist niets van homoseksualiteit. Er-
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Toekomststemmen
Voor de rubriek toekomststemmen interviewen we jongeren,
wonende in een van de dorpskernen van de Gemeente Voorst.
We praten met deze jongeren
over hun leven van nu, wat hen
bezig houdt als ook hoe zij de
toekomst zien van zichzelf en de
wereld om hen heen.
- tekst door Jos Bosch, foto door
Maarten Relker -

over praten, maar ook over allerlei andere zaken spreken en nadenken welke
met geaardheid hebben te maken.”
Die fase ligt achter je, je zegt dat het prima is zo. Ook al een relatie gehad?
“Ik heb eenmaal een korte relatie gehad
van een paar maanden.”

Homoseksualiteit
is nog steeds een
gespreksonderwerp. Onlangs
was er veel ophef over de
Nashvilleverklaring. Hoe sta
jij daarin?

“Homoseksualiteit moet geen onderwerp van gesprek zijn, het moet normaal
zijn. Verder maak ik me er niet zo druk
om, al vind ik het erg dat je in andere
landen voor homoseksualiteit in de gevangenis komt.”
Dat vindt je erg, maar hoezo maak jij je er
dan niet druk om?
“Homoseksualiteit wordt hier in Nederland gewoon geaccepteerd, al vind ik het
wel erg dat mensen moeilijk doen over
homo zijn. Het moet geen onderwerp
zijn, want het is normaal!”
En dus?
“Willen wij geaccepteerd worden, dan
moeten wij ook normaal doen.”
Je doelt hier op het extravagantie van
sommige anderen, overdreven gedrag
en zo?
“Precies! Daan is happy met z’n leven en
is gelukkig!”

Wil jij ook jouw stem laten
horen en lijkt het je leuk om
te worden geïnterviewd?

Stuur dan een email aan info@voorsternieuws.nl, dan zit ook jij binnenkort met
Jos aan tafel!
Je krijgt dan tevens een professionele fotoshoot als aandenken.

HEERLIJKE GEUREN BIJ
MENS EN WELZIJN
VOORST.- De ‘Week van Zorg en Welzijn’ zit er weer op. Door heel Nederland zette honderden zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren open
om aan Nederland te laten zien hoe
leuk het in deze sector is. Stichting
Mens en Welzijn Voorst speelde
hierop in met twee activiteiten; in
het Kulturhus en op één van de dagbestedingslocaties.
Woensdagmiddag had Mens en Welzijn
een algemene inloop georganiseerd.
Rond 11.30 vulde ‘De Ontmoeting’ in het
Kulturhus zich met de heerlijke geuren
van vers gebakken appeltaart. Cliënten
van dagbestedingslocatie ‘De Kruidentuin’ toonden zich ware banketbakkers.
Niet veel later vulde de ruimte zich met
verschillende belangstellenden.

DEVENTER.- Hebt u ook de lentekriebels? Vergroen uw tuin dan door op zaterdag 23
maart een tuintegel te lichten en voor twee planten in te wisselen bij de stand van
Groei&Bloei in de nieuwe Intratuin in Deventer.
U bent er tussen 10.00 en 15.00 uur van harte welkom en kunt per gezin één tegel
inleveren. Voor meer informatie www.deventer.groei.nl.

Middels een interactieve quiz werden
bezoekers getest op hun kennis van de
welzijnsorganisatie en zijn diensten. Zo
weten de bezoekers nu bijvoorbeeld dat
er wekelijks computerhulp is, de organisatie binnenkort verhuist naar ‘Klein
Twello’, dat de diensten van een sociaal raadsvrouw kosteloos zijn en dat er
maandag & donderdag soep gekookt
wordt. Team ‘de Bikkels’ kroonde zich

uiteindelijk tot winnaar.
De vrijdagmiddag stond in het teken van
de dagbesteding in de Martinushof te
Twello. Belangstellenden konden hier
een kijkje nemen en informatie inwinnen. In de keuken werden wafels bereid
en ook hier ging er een heerlijke geur
door het pand. Vanwege de weersomstandigheden gingen de beoogde activiteiten in de beweegtuin niet door. Als

alternatief werd er in ’t Trefpunt een
koersbalmat uitgerold en werden er nog
enkele partijen gespeeld.
Voor meer informatie over Mens en Welzijn en zijn diensten kan men terecht op
de website; www.mensenwelzijn.nl of
bel; (0571) 27 90 90. Op werkdagen kan
men ook altijd binnenlopen in het Kulturhus op het Jachtlustplein.

WOENSDAG 20 maart 2019

Voorsternieuws

Van toen en dichtbij
EEN NIEUWE LENTE . . .
EEN NIEUW GELUK (9)
Door Theo Küpers.
Het werd een stromachtige herfst en
Jasper van de Molen was daar best
blij mee. Het ging hem nu voor de
wind en omdat er veel werk te doen
was, hielp zijn oudste zoon David
hem mee, die, als het eens niet zo
druk was, als daggelder naar een
grote vrije boer in de omgeving ging
werken. Meer zorgen had moeder
Mirjam over hun dochter Maria, net
24 jaar, die al enige tijd omgang had
met een jongen uit Nijbroek en die
niet zo gunstig bekend stond. En ze
was dan ook erg gerustgesteld toen
Maria haar kwam vertellen, dat ze
het had uitgemaakt, want hij had
overal dingen gestolen en was in de
dorpsgevangenis terechtgekomen,
waar de veldwachter de scepter
zwaaide. Fijn was het voor Maria
dat zij, toen ze zoveel verdriet had,
behalve bij haar moeder, ook goed
terecht kon bij de dochter Sophie
Christina van het kasteel. Want daar
werkte zij al vanaf haar twaalfde jaar
en had het er nog steeds erg naar
haar zin. Ook Maarten, die nu 22 jaar
was, ging op vrijersvoeten en had
een heel aardig meisje aan de haak
geslagen. Een dochter van een klompenmaker uit het dorp. Een leuk stel
dat er van genoot, als het eens naar
de Deventer markt mocht. Niet dat
dit zo vaak gebeurde, hooguit een
of twee keer per jaar. En dan was er
nog de tweeling Sophie en Willem,
19 jaar oud, waar vooral Mirjam erg
trots op was. En niet voor niets, want
ze mochten er zijn. Blond haar allebei, en helder blauwe ogen. Sophie
was al sinds haar 12e jaar, eerst als
kindermeisje en nu als tweede kokkin, werkzaam bij de familie van Hövell tot Westerflier, Heer van Wezeveld en Woldenburg. Hun zoon Otto
Ernst was in 1767 verloofd met Geertruida Maria Juvetta van Voorst tot
Voorst. En Sophie praat nog steeds
over alle drukte die ze hadden met
dat verlovingsfeest.
Haar tweelingbroer Willem was al jaren in de leer geweest bij een slachter in het dorp en had zich ontpopt
tot een volleerd vakman. Hij had er
heel veel schik in en vooral de huisslachtingen bij de boeren thuis doen,
had zijn grote voorkeur. Dan viel er
ook nog wel eens een worst of stuk
balkenbrij af, wat in het molernaarsgezin best welkom was. Zo reilde

COMPLIMENTEN VOOR ‘BUURT’; VAN PROTESTMODUS
NAAR PLANNEN MET ONDERBOUWING

ZONNEPARK BROEKSTRAAT
KLARENBEEK KAN VERDER
WORDEN ONTWIKKELD
KLARENBEEK.- Maandag 11 maart stemde de raad in met een verklaring van
geen bedenkingen voor het zonnepark aan de Oude Zutphenseweg te Wilp.
Het spreekt voor zich, dat mede hierdoor felle ogen gericht waren op het
plan Broekstraat te Klarenbeek, te behandelen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 maart. Deze avond boog de raad zich wederom over het
al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.
De politieke partijen spreken zich deze
avond positief uit over onder meer de
participaties in het project. Complimenten zijn er voor de buurt, welke vanuit
een protestmodus uiteindelijk kwam
tot plannen met onderbouwing. Positief
is ook het krimpen van paneelomvang
middels verbeterde structuur van de
panelen. Daarmee is er borging van leefruimte als ook ruimte voor de das.

Molen Duistervoorde – op 17 augustus 1830 koopt Jan Havekes de molen van de
toenmalige eigenaar Johan Carl von Goldenberg van het huis Duistervoorde.
en zeilde het in het molenaarsgezin en
Mirjam, die op 12 mei 1767 zevenveertig jaar was geworden vond dat er meer
dan voldoende reden was om dankbaar
te zijn. Haar man had volop werk, de kinderen verdienden allemal hun brood en
wat het belangrijkste was, ze waren allemaal gezond en recht van lijf en leden.
En dat is met geld niet te koop.
Herinneringen
Om eens wat op andere gedachten te
komen, besloot de douairière Johanna
Elisabeth van Steenbergen enkele maanden na de dood van de kasteelheer om
met haar dochter Sophie Christina enige
tijd zich terug te trekken op de Slangenburg, een kasteel in de omgeving van
Doetinchem.
Anders dan kasteel Duystervoorde,
lag dit kasteel in en bosrijke omgeving,
en mooi aangelegde parken. Het was
er rustig en samen met haar dochter
maakte zij grote wandelingen, in Gods
vrije natuur en genoot er intens van.
Toen zij op een middag, wat moe, op de
vensterbanken zaten, kwamen ineens bij
de kasteelvrouwe allerlei herinneringen
naar boven. “Weet je, mijn dochter, dat je
vader en ik hier samen heel veel mooie
jaren gehad hebben. Wat was het herfstbos mooi toen wij op 24 november, nu
52 jaar geleden, getrouwd werden door
pastoor Plasman, pastoor te Wijnbergen
en enkele dagen later in de Grote Kerk,
door de gereformeerde dominee Van

Waerden.” Een glimlach gleed over
haar gezicht, ze zag zichzelf even als
het stralende bruidje aan de arm
van haar trotse heer gemaal.
“Dolgelukkig waren we met de geboorte van Maria Agnes. Ik weet het
nog goed, het was ‘s middags om
één uur en om zes uur kwam pastoor Plasman om haar te dopen.”
Sophie genoot van het verhaal van
haar moeder, maar vroeg meteen:
“Hoe laat ben ik ook alweer geboren
mama, u hebt het al wel eens verteld, maar ik weet het niet meer.”
“Ja, je hebt ons een slapeloze nacht
bezorgd en het werd toch nog ‘ s
morgens half negen toen jij op de
wereld kwam; natuurlijk werd je
dezelfde dag nog gedoopt en hebben wij jou de namen meegegeven
Christina Sophia Gabriële Felicitas.”
“Dat zijn twee namen meer dan voor
Maria Agnes, concludeerde Sophie,
“is zij nooit jaloers op mij geweest?”
“Zeer zeker niet, mijn lieve Christina,” en dan zucht zij weer eens diep.
Haar gedachten zijn nu bij hun jongste kind. Johanna Catrina die maar
een half jaar oud mocht worden; zij
overleed op 24 maar 1720 en we
hebben haar in Zelhem begraven,
in de grafkelder van de Lamberti
Kerk. En door al die herinneringen
overmand, komen de tranen weer
en komt Christina heel liefdevol bij
haar zitten.

FLADDERENDE VLEERMUIZEN
OLST.- Kom ook op vrijdagavond 29
maart naar het Infocentrum IJssel Den
Nul! Staatsbosbeheer organiseert samen met een vleermuis deskundige een
speciale vleermuis avond. Ontdek meer
over de verschillende soorten vleermuizen in je eigen leefomgeving tijdens de
lezing en met de speciale vleermuisde-
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tector ga je luisteren naar het geluid van
deze mysterieuze dieren. De activiteiten
vinden plaats tussen 19:00 tot 22:00 uur
in en rondom het Infocentrum IJssel Den
Nul (Rijksstraatweg 109). Aanmelden
voor deze activiteit is verplicht en kan via
j.oosterbroek@staatsbosbeheer.nl. De
kosten zijn € 5,00 voor volwassenen en

€ 2,50 voor kinderen tot en met 12 jaar.
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.

Kritische noten zijn er zéker ook. Er was
tijdsdruk welke als zeer negatief werd
ervaren. Diverse werkgroepen kregen
op deze wijze een valse start, onder druk
gezet door tijdslimieten. Eerdere besluiten waren zeer teleurstellend voor de
aanwonenden, die juist hun krachten
hadden gebundeld om alternatieven aan
te dragen.
De raad trekt de conclusie, dat er veel
geleerd kan worden uit dit verleden. Ze
heeft complimenten voor alle betrokke-

NIJBROEK.- Aanstaande zaterdag 23 maart organiseert dorpshuis de Arend weer een pubquiz. In 9 zinderende rondes
met fotovragen, algemene vragen en muziekvragen wordt bepaald welk team het slimste van Nijbroek is! Wil je meedoen? Dat kan. Aanmelden is niet nodig. Op de avond zelf kun je teams samenstellen van maximaal 5 personen. Deelname is geheel gratis en de quiz start om 20.30 uur (zaal open 20.00 uur).

De positieve stemming monde uit in een
grote meerderheid van stemmen, om de
verklaring van geen bedenkingen af te
geven. De heer Hazelaar van Gemeentebelangen stemde tegen. Eerder hield hij
al een pleidooi voor het behoud van de
landschappen als agrarische gebieden,
voedingsbronnen welke we hard nodig
hebben voor de toekomst. En Lijst Arend
is principieel tegen de aanleg van grootschalige zonneparken.

SPORT NIEUWS
Activia
Zaterdag 23 maart

14:30 Activia 2-Gazelle 3   
Zondag 24 maart            
14:00 Activia 1 - Lochem 1   
11:00 Activia 2 - Heerde 2  
09:30 Wesepe 3 - Activia 3   
10:00 Voorst 4 - Activia 4   

CCW’16
Donderdag 21 maart.
19.30 CCW Vr.2 – Markelo 1

Zaterdag 23 maart.

14.45 Groen Wit 6 - CCW 2
14.30 Teuge 5 – CCW 3

Zondag 25 maart.

10.00 CCW 2 – Keijenb Boys 3
09.30 Voorwaarts 11 - CCW 3
11.00 CCW Vr.1 – Kilder Vr. 1

Terwolde
Zondag 24 maart

14.00 Wesepe 1 – Terwolde 1
09.30 Schalkhaar 6 – Terwolde 2
10.00 Terwolde 3 – Wissel 2
09.30 Terwolde 4 – Davo 4
10.00 Eerb. Boys VE1 – Terwolde VE1
Vrouwen
11.30 Terwolde 1-Lemelerveld/Lemele 1

Teuge
Zaterdag 23 maart

15:00 Teuge 1 - VIOS V. 1
12:30 Teuge 2 - Apeldoorn 3
16:00 Harfsen 2 - Teuge 3
14:30 VIOS V. 3 - Teuge 4
14:30 Teuge 5 - CCW 3
Vrouwen
13:00 Stroe 1 - Teuge 1

Twello

PUBQUIZ IN NIJBROEK

nen, waarbij men met elkaar bleef praten en proactief op zoek bleef gaan naar
verbeteringen en oplossingen. Raadsfracties en college zijn daarbij enorm betrokken geweest bij het proces. Het heeft
er mede toe geleid, dat de ontwikkeling
van andere plannen binnen de gemeentegrenzen van Voorst, op het gebied van
zonnevelden, even zijn geparkeerd. De
lessen welke zijn geleerd, kunnen worden meegenomen naar de toekomst.

Zaalvoetbal Zuiderlaan

Vrijdag 22 maart

19.30 Twello 1 – Excudiantes 2
20.30 Twello 2 – Orderbos 1
21.30 Twello 4 – Twello 3
Veldvoetbal

Zondag 24 maart

09.30 KCVO 5 – Twello 4
10.00 Twello 5 – Ap.Boys 5
10.00 Twello 3 – Ap.Boys 4

11.30 KCVO 2 – Twello 2
14.00 Twello 1 – Loenermark 1

V en L
Zondag 24 maart

10:00 V en L 2 - TKA 2
14:00 Sallandia 1 - V en L 1
Vrouwen
11:00 SJO Oeken/Brummen1-VenL1

Voorst
Zondag 24 maart:

14:00 Zelhem 1 - Voorst 1
10:00 Voorst 2-Eerbeekse Boys 2
10:00 SHE 3 - Voorst 3
10:00 Voorst 4-Activia 4
10:00 Warnsveldse Boys 6-Voorst 5

Voorwaarts
Woensdag 20 maart

Gymzaal Obdamstraat
20.15 Voorwaarts DR1 – Avanti DR1

Donderdag 21 maart

Volleybal Jachtlust
19.00 Voorwaarts DS4 – ABS DS3
19.00 Voorwaarts DR2 – Avior DR9
21.00 Voorwaarts HS2 – Dio Beemte DS2
21.00 Voorwaarts HS4 – ABS HS3

Vrijdag 22 maart

Futsal Jachtlust
21.00 Voorwaarts T 2 – Loenermark 1
22.00 Voorwaarts T 4 – Apeldoornse B. 1
Zaterdag 23 maart
Volleybal Jachtlust
12.30 Voorwaarts DS1 – EVV Bultman
DS1
14.30 Voorwaarts HS1 – VoCaSA HS2
17.00 Voorwaarts DS1 – Avior DS1
Handbal Jachtlust
19.30 Voorwaarts DS4 – Brummen/Erica
’76 DS1

Zondag 24 maart

Voetbal De Laene
09.30 Voorwaarts T 11 – SC CCW ’16 3
09.30 Voorwaarts T 9 – Helios 3
09.30 Voorwaarts T 12 – WWNA 5
11.30 Voorwaarts T 4 – Markelo 2
11.30 Voorwaarts T 6 – Columbia 4
Handbal Jachtlust
11.55 Voorwaarts DS3 – ABS DS2
15.10 Voorwaarts DS2 – ABS DS1

Nieuw in Twello

€

magento

Kringloop de Molen

exact

+
Besparing op tijd & geld
Al je data te beheren op 1 locatie
Optie tot koppelen meerdere shops
Realtime synchronisatie van data
Mogelijkheden vrijwel onbeperkt! Wij koppelen ook o.a.:

 Gratis Ophalen
gebruikte meubels
 Woningontruiming +
failissementen

Bekijk alle mogelijkheden op

MEER INFORMATIE: INFO@VOORSTERNIEUWS.NL - (0571) 27 61 91

Molenstraat 14 Twello | 0634078856

A

WEE
D EE
V/W
KK
V/D
TOTO
AUAU

UT

JF

Sinds 19
2

JA N

HOUDT U MOBIEL!

E

D

MERCEDES-BENZ
E-KLASSE
E200
DEZE
SPORTIEVE JEEP
PATRIOT
2.4
ESTATE
AVANTGARDE
Benzine
met 170pk AMBITION
is 4 wiel aangedreven
en komt uit 2011. Origineel

Nederlands
geleverd.
Voorzien
van een trekhaak
1500kg trekverBouwjaar
2013.
Benzine
met 92.000km.
Voorzien met
van Climate
control,
mogen. Met zijn hoge zit, ruime binnenmaten en compacte uiterlijk
Lederen
bekleding,
Lichtmetalen
velgen,
Led-koplampen,
Navigatie,
een auto voor alle doeleinden ! Zeer rijkelijk uitgerust met opties.
152.000km met Automaat,
onderhoudshistorie,
sleutels
aanwezig.
Parkeersensoren,
Trekhaak. 2Dealer
onderhouden.

RIJKLAAR GELEVERD
INCLUSIEF 3 MAAND
VOOR SLECHTS
GARANTIE
VOOR

9.940,€€27.940,-

VOLUMEBAK
! FIAT DUCATO
FIAT 500 TWINAIR
85
2.2 MULTILOUNGE
JET MEUBELBAK

2007.Benzine
Origineel
Nederlandse
Bouwjaar 2013.
met
32.000 km.
bakwagenvan
op klein
rijbewijs
metLichtmeslechts
Voorzien
Climate
control,
65.000km NAP. Voorzien van de zuinige
talen
velgen, Xenon,
Elektridoch krachtige
110pk Blue&Me,
diesel motor,
gesche
ramen,
hemel, Half lederen
koppeld
aan Zwarte
een handgeschakelde
bak.
Voorzien van
elektrisch
pakket, stuurbebekleding.
Goed
onderhouden,
rijklaar
krachtiging, 3 persoons, achterdeuren,
geleverd.
licht doorschijnend dak, etc..

RIJKLAARGELEVERD
GELEVERDVOOR
VOOR SLECHTS
RIJKLAAR

RIJKLAAR3GELEVERD
VOOR SLECHTS
INCLUSIEF
MAAND GARANTIE
VOOR

6.940,€€18.940,-

9.940,€ 7.940,EXCLUSIEF BTW

AUTOBEDRIJF JAN DE CROON

8

CR O O N

Dieselsystemen
Auto electronica

n n
langsgsvoovororeeee
m lan
Kom
Ko
sse
send
rra
ve
proefr
frititeneneeeen n verrasnd
.
odod.
ininruruilaa
ilaanbnb

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

1E MONTEUR
MET APK KEURINGS BEVOEGDHEID

YOUNGTIMER
2002 met 140.000
155.000km.
Bouwjaar
2007.uit
Benzine
km.
Deze heerlijke
cabrioletcontrol,
is voorzien
van
Voorzien
van Climate
Lederen
alle luxe en Stoelverwarming,
comfort. Prachtig tijdloos
debekleding,
Lichtmetasignvelgen,
om nog
jaren van
te genieten
! Voorlen
Xenon,
Navigatie,
Parkeersenzien van zwart leer, stoelverming, navigasoren, Automaat, Trekhaak, Entertaintie etc.. Complete onderhoudshistorie en
ment
system.
Goed onderhouden.
2 sleutels
aanwezig.

60 jaar
bovag li
d!

Werkplaatsonderhoud

VOOR MEER OCCASIONS GAAT U NAAR WWW.AUTOBEDRIJFDECROON.NL
LAAT DEROVER
ZOMER MAAR
KOMEN!
RANGE
SPORT
4.2 V8
AUDISUPERCHARGED
A4 3.0 V6 AUTOMAAT

OBED
RI

JAN DE CROON

Maandag t/m zaterdag 09:00 - 17:00 uur
Zondag
12:00 - 16:00 uur

V.

c

EEN EIGEN KRANT LATEN MAKEN?
VOOR UW BEDRIJF OF VERENIGING.

Openingstijden:

B.

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

Tankstation
Comfort electronics
Automaatbak spoelen
APK keuring
Wasstraat/wasbox
Airco onderhoud
Banden service
Schadeherstel
Ruitreparatie

Wij zijn op zoek naar iemand met teamgeest, enthousiasme,
eigen inbreng en een ﬂexibele intstelling. Ervaring met diagnose
apparatuur en electronica heeft onze voorkeur. Ervaring in het autovak is een vereiste.
Wij bieden jou een afwisselende baan, met een goed
salaris een prettige en gezellige werksfeer en mogelijkheden voor cursussen en opleidingen.
Is dit wat voor jou? Wil je dan uiterlijk binnen 14 dagen te
reageren via schriftelijke reactie aan: Autobedrijf Jan de Croon b.v. t.a.v.
J. de Croon, Leigraaf 44, 7391 AL Twello. Tel.: 0571-275903.

Kom jij ons team versterken?

Leigraaf 44 | 7391 AL Twello | Tel: 0571-275733 | info@jandecroon.nl
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OPNIEUW TELEURSTELLENDE
MIDDAG VOOR ACTIVIA
TWELLO.- Activia speelde een uitwedstrijd bij het Apeldoornse Robur et Velocitas; een ploeg die op de ranglijst dicht
bij ons staat en op de eigen Schoapenweide was verslagen. Aan het rijtje “vaste” afwezigen kon vandaag de belangrijke middenvelder Bart Wippert worden
toegevoegd maar het moet gezegd dat
zijn vervanger Jay-Jay van Keijzerswaard
een goede wedstrijd speelde. In de eerste helft speelde Robur met de straffe
wind in de rug en die bleek al vroeg belangrijk toen een corner over de doelman heen bij de tweede paal binnen viel.
In het vervolg van de eerste helft bleef
Robur de betere ploeg en creëerde het

ook een aantal kansen. Keeper Carst
wist zich hierbij te onderscheiden met
enkele goede reddingen. Van Activia
was in het eerste bedrijf niet veel te vernemen maar het had wel recht op een
strafschop toen Guus Leerkes ontsnapte
en onreglementair werd gestuit. De autoritaire leidende (en meer zeg ik er niet
over) arbiter zag er echter niets in dus dit
leidde tot niets.
In de tweede helft was het spelbeeld
heel anders. Gesteund door de rugwind
kwam Activia met beduidend meer aanvallende intenties voor de dag en de tegenstander werd nu vaak vastgezet op
eigen helft. In de laatste 20 – 25 meter

voor het doel ging het echter te vaak mis
waardoor er nauwelijks echte kansen genoteerd konden worden. In de slotfase,
toen er steeds meer risico’s genomen
moesten worden ontstond er vanzelfsprekend meer ruimte voor tegenstoten
van de thuisclub en uiteindelijk, in de
93e minuut werd de 2 – 0 eindstand op
het bord gezet. Een teleurstellende wedstrijd vanuit Activia oogpunt tegen een
ook niet imponerende tegenstander. Er
volgen nu twee thuiswedstrijden (van de
10 nog resterende competitiewedstrijden zijn er liefst 7 op eigen veld) en het
wordt tijd dat er weer eens punten worden binnen gehaald.

FINALEPLAATS NK VOOR JONGSTE
DANSERESSEN SV TWELLO
TWELLO.- Afgelopen zaterdag was
het zover: de voorronde van het Nederlands Kampioenschap Jazzdans
in Almelo voor groepen uitkomend
op het D-niveau. Voor de jongste
danseressen van sv Twello, allemaal
in de leeftijd 6 tot en met 9 jaar, een
spannende dag waar hard voor geoefend is.

Op naar Waalwijk

Met een puntenaantal van 16.60 punten
mochten de meiden niet alleen het hoogste ereschavot beklimmen en een mooie
beker in ontvangst nemen, maar plaatsen
zij zich ook voor de finale van het NK.
Op 13 april mogen de meiden in Waalwijk hun dans nog een keer laten zien

UITSLAGEN HALVE
KAARTMARATHON MFC
KLARENBEEK.- De kaartmarathon is gespeeld op 16 maart in het MFC in Klarenbeek. De organisatie heeft een heel gezellige en plezierige dag verzorgd
met veel mooie prijzen voor het klaverjassen en jokeren. Veel dank namens de
organisatie aan de sponsoren, de vrijwilligers en allen die hun geholpen heeft.

Uitslagen Klaverjassen

1. Gerrit Bark 2. Albert Nusink 3.Marietje Huis in t Veld

Uitslagen Jokeren.

1. Thea Beuwer 2. Mieke Huisman 3. Gerda Kremer

PEANUTTOERNOOI U8/U10
BASKETBALL SV TWELLO
TWELLO.- Zaterdag 2 maart deed de jongste jeugd van sv Twello Basketball
mee met een Peanuttoernooi in Urk. De jongste jeugd U8 (onder de 8 jaar)
en 10 (onder de 10 jaar) speelt nog geen competitie maar overal in het land
worden Peanuttoernooitjes georganiseerd. Bij ieder toernooi staat een ander thema centraal. Dit keer was het wie de leukste mascotte had. Dus met
een grote lieveheerstbeestje in sv Twello-tenue gingen we naar Urk.
Na een kwartiertje warming-up wat eindigde met een tikspel, had iedereen het
warm. Als eerste stond de Spring-up op
ons programma. Deze worp/techniek
kenden we niet. Maar al snel bleek waarom: er stond een springkussen waar we
op mochten, samen met nog een team.
Alleen zij gingen maar heel kort omdat
ze anders te moe zouden worden. Hierna begon de wedstrijd. Deze duurden
twee keer zes minuten. De jongens van
sv Twello speelden goed over, konden
elkaar uitstekend vinden en de bal ging
ook regelmatig in de basket. Ook bij
de tegenpartij, dus het werd een leuke
strijd. Hoewel de stand niet bij werd gehouden, wisten de kinderen van SV Twello wel dat ze hadden gewonnen. Ook de
tweede en derde wedstrijd speelden ze
met veel enthousiasme, plezier en vooral
ook samen. Nu wisten ze ook te vertellen
dat ze hadden gewonnen. Toen mochten
ze de Lay-ups doen. De eerste 9 werden
zo achter elkaar ingegooid, zonder dat
iemand hem miste. Dat is echt superknap. Bij bal 11 die ook raak was, had-

Rond het middaguur meldden danseressen zich samen met trainster Danique
en assistent Aimée in Almelo. In februari
hebben de meiden op een tweetal oefenwedstrijden al eens laten zien wat ze
in hun mars hebben en wisten ze zich tot
twee keer toe op het podium te dansen.
Iedere wedstrijd is echter een nieuwe en
meedoen aan een officiële voorronde
toch best wel anders en spannend. Zeker als je weet dat de groepen met de
hoogste puntenaantallen zich plaatsen
voor de finale. Hoewel er hier en daar
wat zenuwachtige gezichtjes te bespeuren waren, werd er heel netjes gedanst.
Daarna kon het lange wachten beginnen, want lukte het ook dit keer weer om
de jury te overtuigen?

aan het publiek en de jury en dingen zij
samen met nog een aantal groepen mee
naar de titel ‘bondskampioen’. Tot die tijd
wordt er nog hard geoefend én opgetreden, bijvoorbeeld aankomende zondag

(24 maart) aan de Zuiderlaan tijdens de
Dance2’s georganiseerd door sv Twello
en de KNGU. Benieuwd naar onze kleine
danstalenten? Kom dan een kijkje nemen!
Meer info vindt u op www.svtwello.nl.

Brinkenweg 36 7381 BK Klarenbeek
www.veldhuisklarenbeek.nl

den we al de meeste in vergelijking met
de teams die waren geweest. We wisten
er uiteindelijk 26 (!!!) te scoren. Toen de
laatste wedstrijd nog. We waren al zo
in overwinningsstemming dat ook deze
met goed spel werd gewonnen. Wie er
de meeste wedstrijden had gewonnen,
werd niet genoemd. De mooiste mascotte hadden we ook niet. Maar wel de
meeste Lay-ups. We gingen met een
prachtige chocolademedaille naar huis.
Alhoewel, deze hadden de kinderen voor
ze thuis waren al lang op.
Denkt u of uw kind na het lezen, wat leuk
basketball, dat wil ik ook. Kom dan een
keer meetrainen op zondagochtend van
9.30 uur tot 10.30 in de sporthal van de
Zuiderlaan. Dan traint de jongste jeugd,
zowel jongens als meisjes, van 6 tot 10
jaar (de teams U8 en U10) van SV Twello.
Of je komt op maandag en/of donderdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Dan traint de jeugd van 9 tot 12 jaar.
(U10 en U12). Ook kunt u een bezoekje
brengen aan onze website www.svtwello.nl/basketball.

TWELLOSE SCHAAKCLUB
MIST EERSTE KANS
TWELLO.- Ergens in Wageningen in een kil aandoend bedompt zaaltje
waar te elfde ure nog snel een paar lampen moesten worden vervangen, speelde de Twellose SC tegen de plaatselijke schaakclub zijn eerste degradatieduel. Aanvankelijk nam Twello nog een 1-2 voorsprong,
maar naarmate de avond vorderde ging langzaam het licht uit bij het
Twellose achttal en stond het aan het eind van de avond 5½-2½ voor
de Bergbewoners.

Naar huis geschoven

Grond,- sloop,- en straatwerk
Storten afvalstoffen zoals puin, groen en grond.
Leveren o.a. zand, grind en grond.
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De avond begon slecht voor Kees
Kuijk. Kuijk wilde over zijn partij niet
veel kwijt: “Ik ben vanaf het begin naar
huis geschoven!” Wobbe de Vries trok
al snel de stand weer gelijk. Hij veroverde een ingesloten toren. Twello
kwam op voorsprong toen Tjeerd de
Jong een kwaliteit veroverde en enkele mat-in-één dreigingen simpel
pareerde. Vervolgens duurde het
even voordat een tweede verliespartij
genoteerd moest worden. Henk Casteel verzuimde met de dame het centrum te bezetten waarna een cruciale
steunpion van het bord ging (2-2).

Rust à la Ajax

De ‘rust à la Ajax’ die Gerard Bons had
genomen, mocht hem niet baten. In
een toreneindspel was zijn slechte
pionnenstructuur een makkelijke
prooi voor zijn tegenspeler. Met vele
schaakjes probeerde Berry Hoogstraten een dubbele aanval te forceren op
koning en een ver opgerukte vrijpion,
wat niet lukte. Jos Barendregt speelde
een gewonnen eindspel, maar blun-

derde een paard en moest genoegen
nemen met remise (4½-2½) .

Goochelen

Met nog één partij gaande was de
wedstrijd reeds verloren. Daar kon het
gegoochel van Coen Hilbrink met zijn
loper geen verandering meer in aanbrengen. Het leverde zijn in tijdnood
verkerende tegenstander twee extra
minuten op. Hoewel het niet Hilbrinks
bedoeling was, was de truc gelukt,
want de loper verdween van het bord
en kon de partij de geschiedenisboeken in (5½-2½).

Strohalm

Met dit resultaat is degradatie uit
Klasse 2F van de SOS-competitie bijna
een feit. Twello staat voorlaatste en de
drie slechtste nummers één-na-laatst
degraderen. Twello is op dit moment
één van die drie. Een overwinning
in de slotronde biedt nog hoop. Het
team moet dan winnen van De Kameleon die rode lantaarndrager is. Een
nederlaag betekent degradatie voor
het Twellose achttal.

Slank & Vitaal
*Actie geldig tot en met 25 maart 2019
Voorjaars
actie
Voorsternieuws
de Lente in?!
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Kennismaking en
behandeling.
Duurzaam afslanken en lifestyle
coaching
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JEUGDWEDSTRIJDEN TTV TRIAS

Trias 1 – Zwartsluis 1

TWELLO.- Afgelopen weekend namen Mayra Monincx, Amber Schierholz en Femke van
Schaik het op tegen nummer 3 van de competitie; Zwartsluis. De uitploeg begon ijzersterk
aan de partij. Tot en met de dubbel werd er door hen gewonnen. Vervolgens wist Femke in
haar tweede enkelspel ervoor te zorgen dat er misschien nog een stunt inzat voor de Twellonaren. Dit bleek echter niet te zijn. Alleen Amber wist nog 1 Triaspunt binnen te slepen.
Eindstand: 2-8

Trias 2 – DTV `84 2

Nienke Wijnhout, Mees Snoek en Floortje Gerritsen ontvingen DTV uit Dalfsen. Het trio begon voortvarend aan de wedstrijd. Alledrie wisten ze hun eerste enkelspel overtuigend te
winnen. Vervolgens kwam DTV wel beter in hun spel en wonnen zij ook een aantal enkelspellen. Uiteindelijk wist het Triastrio allen nog een wedstrijd te winnen waardoor de eindstand
uiteindelijk 6 – 4 werd.

Trias 3 – TTV Zwolle 2

Op tafel drie werd TTV Zwolle ontvangen door Milan Munning, Boris Horstink en Quinten
Gerritsen. De Zwollenaren wisten de eerste 2 partijen te winnen waarna Trias knap terugkwam naar een 2 – 2 stand. Vervolgens wist Zwolle in de daarop volgende wedstrijden telkens aan het langste eind te trekken. Eindstand 2 – 8.

Trias 4 – DTV`84 3

Ook Trias 4 kreeg bezoek uit Dalfsen. Rafaella Nettuno en Wes Zweers moesten het afleggen
tegen het derde team van DTV. Wes had een goede vorm het afgelopen weekend. Hij won
zijn beide enkelspellen. Rafaella was ondanks haar goede inzet niet opgewassen tegen de
Overijsselse club. Eindstand 2 – 3.

RECREATIE TURNSTERS SV TWELLO
NEMEN AFSCHEID VAN TRAINSTER LOES
TWELLO.- Al geruime tijd heeft sv Twello op de woensdag een recreatie groep turnen
dames vanaf 8 jaar. Deze groep enthousiaste turnsters hebben op 6 maart afscheid
genomen van hun tijdelijk trainster Loes. De groep wil Loes bedanken dat ze ieders
turnkwaliteit verder heeft kunnen ontwikkelen.
Vanaf heden is de groep verhuisd van de woensdag naar de vrijdag en zullen de lessen
gegeven worden door een nieuwe trainster: Lianne. Zij zal deze turnsters vol enthousiasme verder gaan begeleiden.
Wil je ook komen bewegen in een gezellige groep? Dan nodigen wij jou van harte uit om
een gratis proefles te komen bijwonen.

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

Michael Klooster
offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

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

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

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

in plaats van € 49,-
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MOLENALLEE 5
7384 AM WILP
Telefoon: 0571-26 20 07
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.nl

Groothandel in
n en staal
bouwmateriale

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
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STRIJDBAAR SV TWELLO WINT VERDIEND
VAN SV ORDERBOS IN APELDOORN
TWELLO.- Met een 0-1 overwinning
keerde s v Twello zondag terug uit Apeldoorn. Deze score had beduidend hoger
moeten uitvallen, maar de vele kansen
werden niet benut. Ver in blessure tijd
had de thuisploeg zomaar de gelijkmaker kunnen scoren, maar met een fenomenale redding ranselde keeper Jay
Koster de bal uit het doel en was de volle
buit binnen.
De eerste 10 minuten van de wedstrijd
was duidelijk voor de thuisploeg zonder
echt gevaarlijk te worden. Toen men bij s
v Twello in de gaten had dat er een man
doorgeschoven moest worden naar het
middenveld was de slag gewonnen. Na
een schuchtere poging van Nick Werkhoven, die ver naast schoot, was het Nicky
Eekhuis die voor keeper Tom Coulier opdook. De keeper kwam als overwinnaar
uit de strijd. Even later had hij de hulp
van de paal nodig op een strak schot van
Max Smaal. Steeds meer kregen de gasten grip op het spel van de thuisploeg. In
de 21ste minuut kwam Bert Westendorp
een teenlengte te kort om een voorzet

van Nicky Eekhuis binnen te glijden. Ook
de volgende voorzet van Nicky Eekhuis
mocht er zijn. Max Smaal werd op maat
bediend, maar zijn kopbal raakte de lat.
Daarna een paar kansen voor Tim Evers.
Eerst schoot hij recht in de handen van
keeper Tom Coulier en even later van
dichtbij te zacht in. Orderbos werd niet
echt gevaarlijk. Alleen wanneer Kevin
Kamphuis mee naar voren ging was
het oppassen geblazen. De verdediging
met Frank de Croon, Frank Wijnbergen,
Jurre Spanjers en Edward Achtereekte
gaf geen krimp. Ruststand 0-0 en daar
mocht s v Twello echt niet tevreden mee
zijn. Het had met ruime voorsprong
moeten gaan rusten.
Met Maarten Lutje Beerenbroek voor de
moegestreden Bert Westendorp kwam
er wel meer snelheid in de ploeg, maar
de afwerking bleef deze middag het
grote probleem. Wat mogelijkheden
kregen de spelers van s v Twello, maar
de juiste richting werd niet gevonden.
Bij de thuisploeg bleef Kevin Kamphuis
inschuiven en dat leverde schoten van

afstand op zonder succes te hebben.
In de 70ste minuut ging spits Quillan de
Fretes op snelheid het 16 meter gebied
binnen. Hij werd niet juist afgestopt en
scheidsrechter M. Reuvekamp uit Goor
gaf terecht een strafschop. Dit keer Tim
Evers achter de bal. Geen houden aan
voor keeper Tom Coulier. Snoeihard
boven in de hoek. Nick Werkhoven probeerde even later keeper Jay Koster te
verrassen met een strak schot, maar
zonder succes. De thuisploeg probeerde
wel, maar werd niet echt gevaarlijk. In de
88ste minuut gaf Nicky Eekhuis strak voor,
maar Marijn Ruijl raakte de bal verkeerd.
Even daarna had Tim Evers de wedstrijd
moeten beslissen, maar weer schoot hij
recht in de handen van de keeper van
Orderbos. Met een alles of niets poging
probeerde de thuisploeg toch een punt
te pakken. Bijna lukte dat, maar zoals
boven vermeld was de reactie van Jay
Koster subliem. Een dik verdiende overwinning voor de ploeg van trainer Salim
Ozer. Volgende week thuis tegen v v
Loenermark. Aanvang 14.00 uur.

VOORWAARTS GOED OP DREEF
TWELLO.- Het eerste elftal mocht te
midden van de hossende en feestende
handballers met fanatieke aanhang
aantreden tegen Vogido uit Enschede.
Deze middenmoter had het Voorwaarts
in Enschede erg lastig gemaakt. Vandaag werd dit volgens rechtermiddenvelder Lars Teunissen prima rechtgezet
op het goed bespeelbare hoofdveld aan
de Laene. Zijn eigen wedstrijd noemde
hij degelijk door zijn taak goed uit te
voeren, op een voor hem niet alledaagse positie, aan de rechterkant van het
veld. In beide gevallen was hij betrokken bij de opmaat naar de goals die

pas in de tweede helft vielen. Inmiddels
is Lars een vaste waarde in het elftal,
al speelt hij niet altijd in de basis. Zijn
inzicht en balvastheid zorgen voor de
nodige rust en vandaag ook voor effectiviteit. Nadat het elftal in de eerste helft
niet tot scoren kwam was het na rust
in de 54ste en 67ste minuut wel raak.
De eerste keer kwam Simon Rutgers
tot afronding na een combinatie van
Lars met Rick Timmermans, 1-0. Bij het
tweede doelpunt kon Lars de bal bij Simon brengen, waarna Rick in stelling
werd gebracht, 2-0. Vogido kon daar de
gehele wedstrijd weinig tegenoverstel-

len. Daar was man of the match Matthijs Straatman zeker debet aan. Yoel
Finke mocht drie ballen vangen en een
buitenspelgoal uit het netje halen. Volgens Lars werd deze zondag uiteindelijk
‘just another day at the office’ en kijkt
hij al vooruit naar de wedstrijd van aankomende zondag. Dan moet gespeeld
worden in Apeldoorn bij WSV. Beide
teams zijn momenteel in goede vorm
en de destijds geflatteerde overwinning
thuis is bepaald geen garantie voor succes. Volgens Lars een taaie wedstrijd,
waarbij Voorwaarts op z’n best voor de
dag moet komen.

HULDIGING EREDIVISIE
HANDBALDAMES VOORWAARTS
TWELLO.- “Eredivisie”, deze droom
werd zaterdag 9 maart werkelijkheid in een bijzonder emotionele
wedstrijd. Zondagmiddag vond de
huldiging plaats in de Laene.

Woensdag 20 maart, WORKSHOP ORIGAMI
Bibliotheek Twello, 19.00 - 21.00 uur
Elk weekend t/m 7 april, EXPOSITIE ‘DROOMLAND’
Galerie de Statenhoed, 20.00 - 22.00 uur
Zaterdag 23 maart, POPKOOR BREAK-OUT MET CRESCENDO
Dorpskerk Wilp, 20.00 - 22.00 uur
Maandag 25 maart, 1, 8 & 15 april, KENNISMAKEN MET MINDFULNESS VOOR
MANTELZORGERS,
Woensdag 27 maart, BOKSLES VOOR KIDS
Younger at Heart (Honk Twello), 15.00 - 16.00 uur
Vrijdag 29 maart, VRIJWILLIGERSWAARDERING TEUGE: “AAN TAFEL MET DE
BURGEMEERSTER” Zie www.teuge.eu, 17.30 - 19.00 uur
Vrijdag 29 maart, DIJK VAN EEN DORPSQUIZ
Wilp e.o., 18.30 uur
Woensdag 3, 10, 17 & 24 april, GRATIS SKATEBOARDLES BY YOUNGER AT HEART
Skateparkje Twello (Jupiter 4), 14.00 - 15.00 uur
Zondag 7 april, PIANODUO BETH & FLOW
Dorpskerk Wilp, 15.00 - 16.00 uur
Woensdag 10 april, KOFFIEKLUS
MFC Klarenbeek, 10.00 uur
Zondag 14 april, HERDENKING OPERATION CANNONSHOT
Gedenksteen Marsstraat, 12.30 uur
Zondag 14 april, GEERT GROOTE: ‘MODERNE DEVOTIE – PARALLEL NAAR DEZE
TIJD?’ Geert Groote Huis in Deventer, 15.30 - 17.30 uur
Dinsdag 16 april, FIETSINFORMATIEDAG
Jachtlust te Twello, 09.45 - 15.30 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.

YOGA BIJ SV VOORWAARTS
TWELLO.- In zes keer kennismaken met yoga; dit kan onder leiding van docente Kitty
Beem. Er is een aparte les voor jonge meiden en een les voor volwassenen. Scholieren van 15 tot 18 jaar die meer focus willen, kunnen woensdag 3, 10 en 17 april, 8, 15
en 22 mei van 18.00 tot 19.15 uur kennismaken met yoga. Volwassenen zijn woensdag 3, 10 en 17 april, 8, 15 en 22 mei van 19.30 tot 20.45 uur yogalessen volgen. De
lessen zijn gericht op 30 plussers met of zonder yogaervaring. De zes lessen worden
gegeven in Gebouw Irene in Twello en kosten € 50 euro. Aanmelden? Stuur een berichtje naar info.gymnastiekvoorwaarts@gmail.com

VOORSTER SCHAAKCLUB STRIJDT
VOOR HANDHAVING
de landelijk competitie. Helaas kwamen
ze tegen mededegradatiekandidaat Winterswijk niet verder dan een gelijkspel. Het
spijtige is dat het er ook tijdens de middag
goed uitzag. Richard van Tienhoven en
Rudy Bloemhard wisten hun partij keurig
te winnen. Ook John Sloots voegde daar
een zege aan toe. Op de andere borden
werd minder zorgvuldig met de mogelijkheden omgegaan. Klaas Hagendijk wist
in een paardeindspel met twee pionnen
voor niet verder dan remise te komen. Ook
Michiel Jansen moest berusten in remise.
Jeroen Bosch bouwde zijn partij goed op
en kwam daardoor een kwaliteit voor. Dit
werd jammerlijk verprutst doordat hij een
volle toren weggaf. Lutsen Dooper wist het
initiatief niet te behouden en verloor zijn
partij. Paul Tulfer verdedigde lang, maar
werd uiteindelijk genekt door een goede
koningsaanval. Met nog twee ronden te
spelen hebben de Voorster schakers het
nog volledig in eigen hand, maar ze hadden het zich afgelopen weekend makkelijk
kunnen maken. Winterswijk 2 – Voorst 1
4 – 4.

JUBILEUMFEEST
VOORSTER TENNISCLUB

Seizoen 2019- 2020

Omnivoorzitter Kick Scholten vertelde
dat een promotie naar de eredivisie veel
consequenties heeft. Afgelopen week is
er al gestart met vorm geven aan een

Agenda

VOORST.- Het 2e achttal van Voorst in de
SOS-competitie had op maandagavond
weinig medelijden met de gasten uit Arnhem. Guido van Heuvelen kreeg een koningsgambiet om zijn oren. Toen hij de
snelle dreiging elimineerde wist hij vlot te
winnen. Maarten Jansen en John de Boer
bleven niet achter en scoorden vlot 3-0.
Ook Rolf van Agtmaal wist het voordeel
uit de opening optimaal te benutten. Daan
Noordhuizen zag zijn openingskennis
beloond met een degelijke overwinning
en Harry Schurink wist met degelijk spel
een monsterscore te noteren. Even was
er stiekeme hoop op een 8 – 0 zege. Dick
Hoekman zag zijn mooie aanvalskansen
jammerlijk in rook opgaan doordat hij zijn
torens liet “vorken”. Daarna was de druk
eraf en de partij uiteindelijk verloren. Paul
Westhoff had een spannende partij. Na
een moedig offer van zijn zijde, waren de
kansen wisselend. Met remise tot gevolg.
Voorst a2 – ASV a7 6,5 – 1,5.
De Voorster schakers reisden met een
duidelijk doel af naar Winterswijk. Een
overwinning betekende klassebehoud in

In een prachtige dubbeldekker maakten
de dames en hun staf luid zingend een
rondrit door Twello. Het laatste stukje
van de rit ging tussen de bomen door,
over de laan naar hun thuishonk. Deze
zondag waren de bomen versierd met
oranje strikken. Bij “de Laene” werden
ze opgewacht door enthousiaste supporters die samen een erehaag vormden. Hierna werden de dames en hun
staf met een passende persoonlijke beschrijving welkom geheten in de kantine.
Zittend achter tafels, in het oranjezwart
versierd, werden zij met lovende woorden toegesproken. Na de felicitaties van
voorzitster Alfrink werden woorden gesproken door omnivoorzitter Kick Scholten. Hij feliciteerde de dames, de staf en
alle vrijwilligers die deze unieke prestatie
mede mogelijk hebben gemaakt. Wethouder van der Sleen gaf aan een blijde
en trotse wethouder te zijn en noemde
de promotie een prestatie van formaat.
Trainster Meijerman kreeg complimenten voor haar vier jaren inzet. Namens
de gemeente reikte wethouder van der
Sleen speelsters en staf een oranje kleurige bloem aan. Daarna barstte het feest
los, werd geklonken op de unieke prestatie en de dames zetten de polonaise in.
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totaalplaatje. Een belangrijk onderdeel
daarvan zijn de financiën. Daar wethouder van der Sleen het promoveren naar

de eredivisie een prestatie van formaat
vindt, heeft hij goede hoop dat de gemeente een steentje bij zal dragen.

VOORST.- Op 2 april is het veertig jaar geleden dat in Voorst een tennisclub werd
opgericht. De VTC wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigt alle leden en
oud-leden uit voor een feestprogramma op zaterdag 30 maart. Om 11.00 uur wordt
bij een kop koffie de dag officieel geopend door de burgemeester. Om 12.00 uur
is er een spreker. Wie dat is blijft nog een verrassing. Na de uitgebreide lunch is er
om 13.30 uur een clinic voor jeugd en senioren door tennisschool “TennisHuys”. Om
15.15 uur volgt weer een verrassingsonderdeel en voor senioren begint om 20.00 uur
een feestavond met een optreden van B(Ben) I(Iwan) G(guido) band. De organisatie
wil graag weten hoeveel mensen er komen. Opgeven kan via www.voorstertc.nl.

Welkom op de markt Twello
Sinds 1978
GROTE ( BONKE) BILSTAR
AARDAPPELS
10 KILO

3

99

ELSTAR APPELS

ZOET, SAPPIG EN ZONDER PIT

‘KNAPPERIG, SAPPIG’

MANDARIJNEN

2

49

3 KILO

25 STUKS

3

99

FLORIDA
RODE GRAPEFRUITS
10 STUKS

4

99

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

pecannoten
600 gram

walnoten
600 gram

paranoten
600 gram

studentenhaver
750 gram

10.00
10.00
10.00
10.00

10.00
cranberrys
10.00
king salamo dadels
10.00
gerolde zure abrikozen
10.00
tuttifrutti
1000 gram

1000 gram
1000 gram

1000 gram

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

Bananen
2 kg

2.50

Sinaasappels
Vol sap

3 kg

3.00

MIRREWINTER THE MOVIE IN ’T OORTVELD
EMPE.- Op zaterdag 13 april komt Mirrewinter the movie met twee voorstellingen naar ’t Oortveld in Empe, om 14.00 uur en om 20.00 uur. Het is
“de oorlogsfilm van het
Oosten” een verfilming
van het boek van schrijver
Gert-Jan Oplaat “mirrewinter op het platteland”.
De film gaat over een boerenfamilie op een afgelegen boerderij in Markelo
in het laatste oorlogsjaar,
winter 1944. De voertaal
is in het plaatselijk dialect
maar de film wordt Nederlands ondertiteld.
Vader Hennek is een ontevreden brompot, die moeite
heeft met zijn levenslot, het
geloof, de oorlog en zijn gehandicapte zoon Gètje. Hennek bewondert stilletjes zijn
vrouw Marie, die vol liefde is
voor iedereen, de boel altijd
maar weer sust, dóórzet, met
een onwankelbaar geloof in

de hemel en in de goede afloop der dingen. Marie herinnert hem aan zijn moeder, aan de dagen toen de wereld nog
in orde was. “Ieder kaarsje wordt toch
gezien” is Maries lijfspreuk. Dat slaat met
name op Gètje, 13 jaar, met een verstandelijke beperking. In het laatste oorlogsjaar duikt de Joodse vluchtelinge Sarah
onder op hun boerderij in Ut Brook. Gètje blijkt een “verzetsheld” en vader Hennek komt in het reine met zijn zoon. Dit
verhaal wordt verteld aan de hand van
enkele spannende gebeurtenissen vlak
voor het eind van de oorlog.
Sinds de première in juni 2018 heeft deze
film al meer 10.000 bezoekers gehad op
diverse locaties. Nu kunnen wij met trots
zeggen dat hij naar Empe komt. Kaarten
kunnen voor 7,50 euro in de voorverkoop worden gekocht bij Coöp Versluis
in Voorst, Plus Imanse in Klarenbeek,
Klein Hekkelder in Klein Amsterdam, Het
Jodink in Tonden en op maandagavond
in het Oortveld. Reserveren kan tevens
via info@ooortveld.nl

Zoete mandarijnen
Zonder pit

2 kg

4.00

OPRICHTEN KINDERKOOR: HOUDT
UW KIND OOK ZO VAN ZINGEN?
VOORST.- De koren uit Zanglust uit Empe en de koren Zangkoor Voorst en
Zingt den Heer uit Voorst, zouden het erg leuk vinden als er kinderen zijn
die in een koor willen zingen! Vandaar dat ze gezamenlijk willen proberen
om weer een kinderkoor op te richten.
Om de kinderen een idee te geven wat
het is om in een koor te zingen, organiseren zij op zaterdag 23 maart van 14.00
tot 15.00 uur in het Dorpshuis te Voorst
(Schoolstraat 14) een workshop.
Deze wordt gegeven door Alette van den
Brul. Zij heeft ervaring met kinderkoren en weet haar enthousiasme op een
leuke en vooral spontane manier over te
brengen op de kinderen.
Ze zal tijdens deze workshop de kinderen
kennis laten maken met verschillende
liedjes, stemoefeningen en ‘het samen
zingen’. Ze zullen gaan ervaren waarom
zingen bij een kinderkoor zo leuk is!
Kinderen van 5 jaar of ouder zijn ze van
harte welkom op deze middag! Mocht
het zo zijn dat de groep 12-jarigen groot
genoeg is, dan zou er eventueel een
jeugdkoor uit voort kunnen komen!

Deze workshop is ‘kosteloos’ en er zal
gezorgd worden voor drinken en iets lekkers!
Als de deelname groot genoeg is, zal er
een kinderkoor opgericht kunnen worden en dat gaat dan eventueel van start
in april met twee weken ‘gratis zangplezier’. Daarna word je betalend lid.
We denken aan een contributie van rond
€ 10,- per maand. De basisscholen in
Wilp, Bussloo, Voorst en Empe zijn door
de koren benaderd, maar natuurlijk zijn
alle kinderen van harte welkom!
U kunt uw zoon/dochter vòòr 16 maart
opgeven via mail-adres: wilmabosvelt@
hotmail.com
Heeft u nog vragen, neem dan contact
op met mevrouw Kloosterboer, tel.
0575-501270 of
mevrouw Bosvelt, tel. 06-13 74 07 64

Voorsternieuws

WOENSDAG 20 maart 2019

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
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur
bereikbaar 06-12 77 54 52
www.buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Tel. 033 463 05 66, info@dvn.nl, voor
alle vragen over diabetes (24 uur per
dag, ’s nachts alleen in geval van nood)
en over de producten en diensten van
de Diabetesvereniging.
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag van
13.00-16.00 uur in het Kulturhus Jachtlustplein 11, Twello
MEE VELUWE
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Voor alle vragen over een beperking,
chronische ziekte of autisme spectrum
stoornis. Maatschappelijk Netwerk
Voorst, inloopspreekuur bij Kulturhus
op werkdagen van 09.00-14.00 uur. Tel.
0570 74 51 11. Voor meer informatie
www.meeveluwe.nl

KERKDIENSTEN

OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

Zondag 24 maart

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 uur
ds. B. v/d Heiden en 14.30 uur Leesdienst.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur, ds. Bulens, gez. dienst in Wilp.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 uur,
ds. De Pater, 18.30 uur ds. Visser.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur, ds. Van
Ark.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00
uur, ds. .
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 uur,
ds. M. Valk.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur, ds. Bulens,
gez. dienst in Wilp.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur, ds. Osch.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur, ds. Bulens,
gez. dienst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 10.00
uur, pastoor Hermens. Kerk eveneens
geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Hervormde Gemeente b.a. “Irene” te
Zutphen, 10.00 uur, ds. Boer. 17.00 uur
ds. C. v/d Valk.
Boshuis Klarenbeek, 10.00 uur Gebedsviering.
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‘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

Heeft u als lid van de Oudheidkundige Kring Voorst uw stem al uitgebracht om een statutenwijziging mogelijk te maken?
Stem per brief of per mail met vermelding van uw naam. Uw ingevulde stembiljet kan in de bus bij de studieruimte
(naast de ingang aan de Dorpsdwarsstraat) of bij een van de bestuursleden.
Reacties naar rubriekmedewerker Jan Siero, telefoon 0571-273433.

Maandag 25 maart

R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 09.00
uur, pastor Sebastian.

Woensdag 27 maart

Bijbellezing, Posterenk,
Gebouw Bethel, 19:30 uur,
dhr. M. Miltenburg en dhr. M. Roest
Voor inlichtingen: 06 57179927.

Donderdag 28 maart

Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 19.30 uur
stud. G. van Nieuw Amerongen.

Oecumenische Omroep
Voorst

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

NaastenhulpVoorst

Bereikbaar via
naastenhulpvoorst@gmail.com

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

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 11.

Dit is bruggetje in het Twellosepad over de Vliert bij Bussloo. Toen het bruggetje in slechte staat verkeerde is het
bruggetje, dat in Twello over de Vliert lag aan de Burgermeester van de Feltzweg, verplaats naar het Twellosepad. In verband met de verbreding van Burg. van de Feltzweg in 1937 was het bruggetje over. De foto is van een
schilderij dat door Hendrik Veen uit Twello geschilderd
is. Deze reactie kwam van T. Peet uit Deventer.

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

Vermist

Donkergrijze gecastreerde kater, donkergrijs op de kop en rug, zwarte vlekjes
op de voetkussentjes, witte snuit, borst,
buik en poten, kijkt een beetje scheel: IJsbaandwarsweg , Twello.
Adv. Voorster Nieuws.qxp_Opmaak 1 28-02-19 11:17 Pagina 1
Ik ben als vermist opgegeven vanaf de IJsbaandwarsweg in Twello.

Gevonden

Grijs gestreepte kater, gestreept op de
kopEdoorlopend
vlek
I G E N T I J D met
S
B E Tom
R O Kde
K Eneus,
N

witte snuit en bef, witte voetjes: Korte

Voorst.
TBreestraat,
OONAANG
EVEND

DICHTBIJ

Zwart dwergkonijn: Kon. Julianastraat,

T RTwello.
ANSPARANT

HERKENBAAR

Thuis in de
Stedendriehoek
Van den Belt makelaars is een deskundig,
eigentijds en toonaangevend makelaarskantoor
gevestigd in Twello. Wij zijn zeer betrokken bij
al onze klanten en zijn door onze centrale ligging
in de gemeente Voorst altijd dichtbij.
Voor gewoon een kop koffie of vrijblijvend
adviesgesprek kunt u te allen tijde bij ons binnen
komen lopen. Wij helpen u graag.

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

RODE OF WITTE
PITLOZE DRUIVEN

AARDAPPELEN
Alle soorten
2 zakken à 3 kilo

11
+

IERSE BIEFSTUK
Schaal 400 gram

6

00

2 bakken à 500 gram

2 VOOR

3

00

GRATIS

*

KIES & MIX FRUIT

JUMBO WOK- OF
ROERBAKGROENTE

Kanzi appels zak 1 kilo
mandarijnen net 1 kilo
frambozen bakje 125 gram
mango per stuk

2 zakken à 400 gram

2 VOOR

3

00

3 VOOR

4

50

ZALMFILET MET HUID

JUMBO MAALTIJDSALADES

Schaal 2 stuks

2 bakken à 400-450 gram

5

2

e
HALVE

00

PRIJS*

ALLE HARTIGE GEVULDE
SNACKBROODJES
UIT DE OVEN
2 stuks

2

e
HALVE
PRIJS*

ASC-C-00007
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Jumbo Binnendijk, Twello, Michiel de Ruyterstraat 101
* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

